្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ

1

i
កមពជ
ុ

ផុន វិទយ និង

េជនីេហ្វ ើ ហ្វូលីែហគន

2

្របអប់ពត
័ ម
៌ នii
េឈមះ្របេទស
ជធនី
ទទួលបនឯក ជយ
វ

រ្របវត្តិ

្រស្ត

្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ

ភនំេពញ
៩ វ ិចឆិក ១៩៥៣
្រពះម
ស្រងគមេ

ក ្រតកមពុជបនទទួលយក្របេទសប ង
ំ ជរដ្ឋ

ពយបលកនុងឆនំ

កេលើកទី២បនបញច ប់េទកនុងឆនំ១៩៤៥

១៨៦៣

និងេ្រកយពី

ចលនេដើមបីឯក ជយបនចប់េផ្តើមមនសនទុះ

េឡើង។ ទីបំផុត ្របេទសកមពុជបនទទួលឯក ជយទំង្រសុងពី្របេទសប ង
ំ កនុងឆនំ ១៩៥៣។ េ្រកយពី
សម័យ

និគម

កមពុជបនទទួលរងនូវករផ្លស់បូររបបជេ្រចើ
្ត
ន

រដ្ឋធមមនុញញ (១៩៥៣-១៩៧០) របប

រួមមន

្រស័យ

ធរណរដ្ឋ (១៩៧០-១៩៧៥) របបកុំមុយនី
ម
ស/្ត ផ្តច់ករ (១៩៧៥-

១៩៧៩) របបកុំមុយនី
ម
ស/្ត សងគមនិយម (១៩៧៩-១៩៨៩) និងរបប ជនិយម
១៩៩៣។ េនែខេម

ជនិយម

្រស័យរដ្ឋធមមនុញញកុងឆ
ន នំ

ឆនំ១៩៧៥ កងកម្លំងបក កុំមុយនី
ម
សែ្ត ខមរ្រកហមបនកន់កប់ទី្រកុងភនំេពញ និង

ជេម្ល ស្របជជនេចញពីទី្រកុង និងទី្របជុំជន។ យ៉ ងេ
ិ េ
បនបត់បង់ជីវត

យ

១៩៧៥-១៩៧៩។

េនែខធនូ

ច

ស់្របជជនកមពុជជង ១.៥

ននក់

រ ករសម្លប់រងគល ករបងខំេធ្វើករហួសកម្លំង ឬភពអត់ឃ្លន ចេន្លះពីឆនំ
ឆនំ១៩៧៨

កងទ័ពេវៀត

ម

បនផ្តួលរ ំលំរបបេនះ

ប៉ុែន្តកងកម្លំង

ែខមរ្រកហមេនែតបន្តកន់កប់នូវមូល ្ឋ ន សំខន់ៗេនភគពយ័ពយ1ៃន្របេទស។ សមធិផលៃនកិចច្រពម
េ្រព ងសន្តិភពទី្រកុងប៉ រ ីស បនេធ្វើឲយកងទ័ពេវៀត

មដកេចញពី្របេទសកមពុជ និងបនកំណត់ករ

េបះេឆនតែបប្របជធិបេតយយ និងបទឈប់បញ់គន ប៉ុែន្តបក ពួកែខមរ្រកហមមិនបនេគរពេ
េលញេនះេទ។ ករេបះេឆនតេនឆនំ១៩៩៣ គឺជករគំ្រទ និងផ្តល់ហរ ិញញ វតថុេ
ជតិ េដើមបីជួយ

្ត រ្របេទសជតិេឡើងវ ិញ េ្រកមករដឹកនំេ

្រទង់្រទយតូចកលពីឆនំ១៩៩៧
េនឆនំ១៩៩៨
នេយបយ។

បននំេឆពះេទរកករបេងកើតរ ្ឋ ភិបលច្រមុះថមីមូយ

មនុស ជតិ

េ

យតុ

ករេបះេឆនតេន ែខកកក

និងបេងកើតេឡើងវ ិញនូវេសថរភព

កំែណចំេពះភ

ករកូនកត់កមពុជ-អងគករសហ្របជជតិ
ឆនំ២០០៣ បន្រប្រពឹត្តេទេ

អង់េគ្លសៈ North-Eastern េទជ West-Eastern)

3

ឆនំ១៩៩៩។

ប

្ត

កំពុងែតរង់ចំករកត់េទសេលើបទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំង
េ្រកមជំនួយគំ្រទពីអន្តរជតិ។

យសន្តិវ ិធី ប៉ុែន្តមនករចរចររ ងគណបក

នេយបយ្របកួត្របែជងរយៈេពលជង១ឆនំមុននឹងបនបេងកើតរ ្ឋ ភិបលច្រមុះ។

1

រ

ប៉ុែន្តករេបះេឆនតជតិេលើកទី២

ែដលេសសសល់បនចុះចូលេនេដើម

េមដឹកនំែខមរ្រកហមែដលេនរស់ នមនជីវ ិត

យអងគករសហ្របជ-

យរ ្ឋ ភិបលច្រមុះ។ ករ យ្រប

បនបញច ប់រ ្ឋ ភិបលច្រមុះទី១

សមសភពែខមរ្រកហម

យេពញ

េនែខតុ

ឆនំ

២០០៤ ្រពះបទ នេ ត្តមសីហនុ បន
េរ ើសឲយសនង ជយបន្តពី្រពះបី

។

ក់ ជយ និង្រពះអងគមចស់ នេ ត្តមសីហមុនី ្រតូវបនេ្រជើស

ករេបះេឆនតឃុំ-សងកត់បន្រប្រពឹត្តេទេន

ែខេម

េទះបីជ មនអំេពើហិង តិចតួចមុនេពលេបះេឆនត។ ករេបះេឆនតជតិេន ែខកកក
្រប្រពឹត្តេ
ៃផទដី

ឆនំ២០០៨ បន
្ត លឆនំ ២០១៣។

181,035 km2

្រពំែដនដីេគក
ចំនួន្របជជន
្របជ

យសន្តិវ ិធី។ ចំែណកករេបះេឆនតជតិជបនទប់ នឹង្រប្រពឹត្តេទនពក់ក

ឆនំ២០០៧

្រស្ត

វ (541km) - ៃថ និងឈូងសមុ្រទៃថ (803km) - េវៀត
14,453,680 (ប៉ ន់្របមណកនុងឆនំ2010) អ្រ

ម (1,228km)

េកើនេឡើង 1.705% (ប៉ ន់្របមណកនុងឆនំ2010)

យុ 0-14 : 32.6% (្របុស 2,388,922/្រសី 2,336,439)
យុ 15-64 : 63.8% (្របុស 4,498,568/្រសី 4,743,677)
យុ 65និងេលើសពី 65 : 3.6% (្របុស 197,649/្រសី 329,038)

ទី្រកុង

20% ៃនចំនួន្របជជនសរុប (ប៉ ន់្របមណកនុងឆនំ2010)

ភ

ែខមរ (ផ្លូវករណ៍)95% - ប ង
ំ - អង់េគ្លស
សន

ករអប់រ ំ និង
ករេចះអក រ
សុខុមលភព

្រពះពុទធ 96.4% - មូសីម
្ល 2.1% - េផ ងៗ 1.3% - មិនចបស់
យុ ១៥ឆនំ

ច

ស់ 0.2% (ជំេរឿនឆនំ1998)

ន និងសរេសរបន:

76.3% ៃនចំនួន្របជជនសរុប (ប៉ ន់្របមណកនុងឆនំ2007)
ចំនួន្របជជនេនេ្រកមបនទត់ភព្រកី្រក 31% (ប៉ ន់្របមណកនុងឆនំ2007)
្របជជន ១នក់ កនុងចំេ

ម ៥នក់ រស់េនេ្រកមបនទត់ភព្រកី្រក កង្វះ

ជីវ ិតរ ំពឹងរស់ 62.28ឆនំ

រ (2,100កឡូរ ី/ៃថង) -

របបសន្តិសុខសងគមផ្តល់ឲយ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រប
ូ - អនក្រកី្រក - ជនពិករ - អតីតយុទធជន និងកមមករ
និេយជិត (

2

កំែណចំេពះភ

មបញញត្តិៃនរដ្ឋធមមនុញញ្រពះ ជ

ច្រកកមពុជឆនំ១៩៩៣)2

អង់េគ្លសៈបែនថមពកយកនុងវង់្រកចក“pursuant to provision of Cambodian Constitution 1993”

4

ផលិតផល

$29.46 billion (ប៉ ន់្របមណកនុងឆនំ2010)

កនុង្រសុកសរុប

ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ ៖ ្របមុខរដ្ឋ គឺ ្រពះបទនេ ត្តម សីហមុនី ( ំងៃថងទី២៩ ែខតុ

ទិដភ
្ឋ ពទូេទ

•

អំពីរ ្ឋ ភិ បល

ែដល្រគន់ែតជនិមិត្តរប
ូ ចំែណកឯ្របមុខរ ្ឋ ភិបល គឺ (សេម្តចអគគម
ម្រន្តី ហ៊ុន ែសន (
១៩៩៨3)។ អំ
ំ ងេ

ំងពីៃថងទី១៤ ែខមក

េ

េសនបតីេតេជ) នយករដ្ឋ

ឆនំ១៩៨៥) (ជសហនយករដ្ឋម្រន្តីពីឆនំ១៩៩៣ ដល់

ចនីតិ្របតិបត្តិបន្របគល់ឲយខុទទកល័យ (ទីសីក
្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តី) ែដល្រតូវបនចត់

យនយករដ្ឋម្រន្តី

និងែតង

ំ ងេ

យ្រពះម

េ្រកយពីករេបះ េឆនតឆនំ២០០៨ មនករែតង
•

ឆនំ២០០៤)

ក ្រត

េ្រកមករអនុម័តយល់្រពមពីរដ្ឋសភ។

ំងឧបនយករដ្ឋម្រន្តីចំនួន ១០រូប។

ថ ប័ននីតិបបញញតិ្ត ៖ មនសភពីរ គឺ ្រពឹទធសភ (សមជិក៦១រូប ៖ សមជិក ២រូប ្រតូវបនែតង ំង
យ្រពះម

េឆនតេ្រជើស

ក ្រត - ២រូប ្រតូវបនេបះេឆនតេ្រជើស
ំងេ

យករេបះេឆនតអសកល4

ថ ប័នតុ

ករ ៖

អំ

ចតុ

រួមទំង េរឿងក្តីរដ្ឋបល។ តុ
តុ

ករកំពូល

និងតុ

េខត្តឧត្តរមនជ័យ

ម

និងេខត្តនីមួយៗ
តុ

ននុ្រកម (គមនតុ
ដំបូង មនតុ

មន

ករេយធ

និងរដ្ឋសភ

ណត្តិ ៥ឆនំ)។

ករ្រគប់ជន់ថនក់ និងជំនុំជ្រមះ្រគប់េរឿងក្តី

ដំបូង។

និង្រកុងៃប៉លិន។

េយធ ែដល្រប្រពឹត្តេ
មនចំនួន ២១

ករ្រតូវបនែបងែចក

ជធនី

ណត្តិ៦ឆនំ)5

យ្របជពលរដ្ឋ ែដលមន

ករ គឺ្រគប់្រគង់តុ

ឧទធរណ៍ និង

ករេយធ។

យរដ្ឋសភ - និង ៥៧រូប ្រតូវបនេបះ

សមជិកទំងអស់មន

(សមជិក ១២៣រូប ្រតូវបនេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើសេ
•

ំងេ

ករពិេសស) រួមមន
ករ្រកុង តុ

ដំបូងមួយ

ករេខត្ត

េលើកែលងែត្រកុងែកប

ជំនុំជ្រមះេរឿងក្តីពក់ព័នធនឹងបទេលមើសវ ិន័យ
ដំបូង

យេយធិន ឬបទេលមើស ែដលប៉ះពល់ដល់្រទពយសមបត្តិេយធ។
ឧទធរណ៍មន ០១ និងតុ

ករ កំពូលមន ០១។ េទះបីជយ៉ ង

ករពិនិតយេមើលធមមនុញញភពៃនចបប់នន មិន្រតូវបន្របគល់ឲយ

ថ ប័នតុ

អំ

ករេទ ប៉ុែន្តែតអំ

ចកនុង

ចេនះ

្រតូវបន្របគល់ឲយ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។ ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃន អងគេច្រកម (បនបេងកើតនិងមនែចងកនុងរដ្ឋ

ធមមនុញញឆនំ១៩៩៧) គឺជ

ថ ប័នមួយែដល្រតួតពិនិតយឯក ជភព និងករែតង

ក់វ ិន័យេលើេច្រកម និង្រពះ ជ

ជញ។

3

កំែណចំេពះភ

អង់េគ្លសៈ ឆនំ១៩៩៧េទជ១៩៩៨

4

កំែណចំេពះភ

អង់េគ្លសៈេ

បែនថមកំណត់ចំ

ំ កុងេជើ
ន
ងទំព័រៈកនុងអន្តរបបញញត្តិៃនរដ្ឋធមមនុញញ្រពះ ជ

ំង និងសេ្រមចកនុងករ

យែក “សមជិករដ្ឋសភនិង្រកុម្របឹក ឃុំ-សងកត់”េទជ“ករេបះេឆនតអសកល”

ច្រកកមពុជម្រ ១៥៧ែចងថអណត្តិ្រពឹ
ទធសភកនុងនីតិកលទី១គឺ៥ឆនំេហើយអណត្តិកុងនី
ន
តិកលបនទប់គឺ៦ឆនំ (េមើលម្រ ១០០ៃនរដ្ឋធមមនុញញ)។
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5

បញ
្ហ សិទិធ

េសរ ីភពៃនករបេញច ញមតិ

មនុស

នឹងបញ
្ហ ដីធី្ល រួមទំង សិទិក
ធ ន់កប់ដីធី្ល និងផទះសែមបង (កររ ឹបអូសដី និងករបេណ្តញេចញេ
តុ

ករខ្វះឯក ជភព

ករបេងកើតសមគម

និងកិចច្របជុំនន

និងករេកើនេឡើងៃននិទណ្ឌភព

កររ ំេ

ករឃុំឃំងេ

ភសិទិម
ធ នុស ពក់ព័នធ

យមិន្រតឹម្រតូវ

យបងខំ)

និងករេធ្វើ

ទរុណកមម ជនេភៀសខ្លួន និងអនកែស្វងរកសិទិ្រធ ជកេកន (ករគំ មកំែហងៃនករេធ្វើមតុភូមិនិវត្តន៍េ

យ

បងខិតបងខំ)
សមជិកភព កនុង

ADB, ARF, ASEAN, CICA (observer), EAS,FAO,G77, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC,
IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (subscriber), ITU, MIGA, NAM, OIF, OPCW,
PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNMIS, UNWTO, UPU, WCO, WFTU,
WHO, WIPO, WMO, WTO

សនធិសញញសិទិធ

•

អងគករអន្តរជតិ

CERD : អនុសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីករលុបបំបត់នូវ ល់ទ្រមង់េរ ើសេអើងពូជ

មនុស ែដល បន
ផ្តល់សចចប័ន /

ឆនំ1966) (ចូលជធរមនេនៃថងទី 04 ែខមក ឆនំ1969)
•
CCPR : កតិកសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីសិទិព
ធ លរដ្ឋ និងសិទិធនេយបយ (ៃថងទី16 ែខធនូ ឆនំ1966)

យល់្រពម/សេ្រមច(
េ្រជើសេរ ើស)

សន៍ (ៃថងទី07 ែខមីន

(ចូលជធរមនេនៃថងទី23 ែខមីន ឆនំ1976)
•

CESCR : កតិកសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីសិទិេធ សដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌ (ៃថងទី16 ែខធនូ ឆនំ1966)
(ចូលជធរមនេនៃថងទី03 ែខមក ឆនំ1976)
•
EDAW : អនុសញញស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងនឹង្រស្តីេភទ (ៃថងទី18ែខធនូ
ឆនំ1979) (ចូលជធរមនេនៃថងទី03 ែខកញញ ឆនំ1981)
•
P-CEDAW : ពិធី
06 ែខតុ
•

របែនថមស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងនឹង្រស្តីេភទ (ៃថងទី

ឆនំ1999) (ចូលជធរមនេនៃថងទី22 ែខធនូ ឆនំ2000)

AT : អនុសញញ្របឆំងនឹងនឹងករេធ្វើទរុណកមម និងភពៃ្រពៃផ េផ ងេទៀត ្រប្រពឹត្តកមមែបបអមនុស
ធម៌ ឬេថកទប ឬទណ្ឌកមមេផ ងៗ (ៃថងទី10 ែខធនូ ឆនំ1984) (ចូលជធរមនេនៃថងទី26 ែខមិថុន
ឆនំ1987)
•
P-CAT : ពិធី

របែនថមអនុសញញ្របឆំងនឹងនឹងករេធ្វើទរុណកមម និងភពៃ្រពៃផ េផ ងេទៀត ្រប្រពឹត្ត

កមមែបបអមនុស ធម៌ ឬេថកទប ឬទណ្ឌកមមេផ ងៗ (ៃថងទី18 ែខធនូ ឆនំ2002) (ចូលជធរមន
េនៃថងទី22 ែខមិថុន ឆនំ2006)
•

RC : អនុសញញស្តីពីសិទិៃធ នកុមរ និងករេធ្វើវ ិេ

ធនកមម (ៃថងទី20 ែខវ ិចឆិក ឆនំ1989) (ចូលជ

ធរមនេនៃថងទី02 ែខកញញ ឆនំ1990)
•
P-CRC-AC : ពិធី

រេ្រជើសេរ ើសស្រមប់អនុសញញស្តីពីសិទិក
ធ ុមរអំពីករពក់ព័នធកុមរកនុងជេម្លះ
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្រប

ប់

វុធ (ៃថងទី25 ែខឧសភ ឆនំ2000) (ចូលជធរមនេនៃថងទី12 ែខកុមភៈ ឆនំ2002)

•
P-CRC-SC : ពិធី

រេ្រជើសេរ ើសស្រមប់អនុសញញស្តីពីសិទិរធ បស់កុមរទក់ទងនឹងករជួញដូរកុមរ

េពសយចរកុមរ និងអំេពើ

ស្រគមេលើកុមរ (ៃថងទី25 ែខឧសភ ឆនំ2000) (ចូលជធរមនេនៃថង

ទី18 ែខមក ឆនំ2002)
•
អនុសញញស្តីពីករបងករ និងករ

ក់ទណ្ឌកមមៃនឧ្រកិដ្ឋកមម្របល័យពូជ

1948) (ចូលជធរមនេនៃថងទី12 ែខមក
ែខតុ
•

ឆនំ1950)

អនុសញញទក់ទងនឹង
ៃថងទី22 ែខេម

•

ពិធី

ឆនំ1951) (្របេទសកមពុជបនយល់្រពមេន ៃថងទី14

ថ នភពៃនជនេភៀសខ្លួន (ៃថងទី25 ែខកកក

ឆនំ1951) (ចូលជធរមនេន

ឆនំ1954) (្របេទសកមពុជបនយល់្រពមេនៃថងទី15 ែខតុ

រេ្រជើសេរ ើសទក់ទងនឹង

មនេនៃថងទី04 ែខេម
•

សន៍ (ៃថងទី09 ែខធនូ ឆនំ

ថ នភពៃនជនេភៀសខ្លួន (ៃថងទី31 ែខមក

ឆនំ1992)
ឆនំ1967) (ចូលជធរ

ឆនំ1957) (្របេទសកមពុជបនយល់្រពមេនៃថងទី12 ែខមិថុន ឆនំ1957)

អនុសញញបែនថមស្តីពីករលុបេចលទសភពករជួញដូរទសករ និងទីកែន្លង និងករបេងកើត ករេ្របើ
្របស់្រសេដៀងគននឹងទសភព (ៃថងទី07 ែខកញញ ឆនំ1956) (ចូលជធរមនេនៃថងទី30 ែខតុ
ឆនំ1967) (្របេទសកមពុជបនយល់្រពមេនៃថងទី15 ែខតុ

ឆនំ1992)

•
អនុសញញស្តីពីករគបសងកត់

និងករ

ក់ទណ្ឌកមមៃនឧ្រកិដ្ឋកមមកុនងរបប

ែខវ ិចឆិក ឆនំ1973) (ចូលជធរមនេនៃថងទី18 ែខកកក
្រពមេនៃថងទី28 ែខកកក

ឆនំ1981)

Apartheid

(ៃថងទី30

ឆនំ1976) (្របេទសកមពុជបនយល់

•
លកខនិក
្ត ៈទី្រកុងរម
ូ ៉ ស្តីពីតុ
ធរមនេនៃថងទី01 ែខកកក
ឆនំ2002)
•

លិខិតុបករណ៍

ឆនំ1998) (ចូលជ

ឆនំ2002) (្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចចប័នេនៃថងទី11 ែខេម

អនុសញញអងគករសហ្របជជតិ្របឆំងនឹងអំេពើពុករលួយ (ៃថងទី31 ែខតុ

ឆនំ2003) (ចូលជ

ធរមនេនៃថងទី14 ែខធនូ ឆនំ2005) (្របេទសកមពុជបនយល់្រពមេនៃថងទី05 ែខកញញ ឆនំ2007)
•

ICRMW
្រគួ

នន ែដលបន
ចុះហតថេលខ

ករយុតិធ
្ត ម៌អន្តរជតិ ICJ (ៃថងទី17 ែខកកក

•

៖

អនុសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីករករពរសិទិរធ បស់ពលករេទសន្តរ្របេវសន៍

ររបស់ពួកេគ (ៃថងទី18 ែខធនូ ឆនំ1990) (ចូលជធរមនេនៃថងទី01 ែខកកក

OP-ICCPR ៖ ពិធី

និងសមជិក

ឆនំ2003)

របែនថម-កតិកសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីសិទិព
ធ លរដ្ឋ និងេនយបយ (ៃថងទី 16

ែខធនូ ឆនំ1966) (ៃថងទី23 ែខមិន ឆនំ1976) (កមពុជបនចុះហតថេលខេនៃថងទី27 ែខកញញ ឆនំ2004)

(េ្រជើសេរ ើស)
•

CEDAW ៖ អនុសញញស្តីពីសិទិន
ធ េយបយរបស់្រស្តី (ៃថងទី31 ែខមិន ឆនំ1953) (ចូលជធរមន
េនៃថងទី07 ែខកកក

•

ឆនំ1954) (កមពុជបនចុះហតថេលខេនៃថងទី11 ែខវ ិចឆិក ឆនំ2001)

អនុសញញស្តីពីសញ
ជ តិរបស់្រស្តីេរៀបកររួច (ៃថងទី20 ែខកុមភៈ ឆនំ1957) (ចូលជធរមនេនៃថងទី11
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ឆនំ1958) (កមពុជបនចុះហតថេលខេនៃថងទី11 ែខវ ិចឆិក ឆនំ2001)

ែខសី
•

CRPD ៖ អនុសញញស្តីពីសិទិជ
ធ នពិករ (ៃថងទី13 ែខធនូ ឆនំ2006) (ចូលជធរមនេនៃថងទី03 ែខឧសភ

ឆនំ2008)
•

OP-CRPD ៖ ពិធី

របែនថមេលើអនុសញញស្តីពីសិទិធជនពិករ(ៃថងទី13 ែខធនូ ឆនំ2006) (ចូលជធរមន

េនៃថងទី03 ែខឧសភ ឆនំ2008)
មិនបនចុះហតថ
េលខ

•
PED

៖

អនុសញញអន្តរជតិសីព
្ត ីករករពរជន្រគប់រប
ូ ពីករបត់ខួនេ
្ល

ឆនំ2006) (ចូលជធរមនេនៃថងទី23 ែខធនូ ឆនំ2010)
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យបងខំ

(ៃថងទី20

ែខធនូ

◦Њřļ
ť Į◦РЮĉ
១.

រចនសមព័នន
ធ ីតិរដ្ឋសំខន់ៗ
រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ បនែចងពីបបញញ តិជ
្ត េ្រចើនែដលសម្រសបនឹងសូចនករគន្លឹះៃននីតិរដ្ឋ ដូចមនេន

កនុងែផនក “ក” ៃនរបយករណ៍េនះ។ កមពុជ គឺជ្របេទស ជនិយម

្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ ែដលបន្របកន់យកលទធិ្របជធិប

េតយយេសរ ីពហុបក ។iii សំខន់ជងេនះ េនកនុងជំពូកទី៣ ៃនរដ្ឋធមមនុញញគឺករ្របកន់យករបបែដលទទួល

មនុស ជពិេសស ករធនភពេសមើគនចំេពះមុខចបប់ និងសិទិរធ បស់ជនជប់េចទ ករ

គ ល់ និងេគរពសិទិធ

មឃត់ករឃុំឃំងខុសចបប់ និង

ធ េងកើតសមគម ជំេនឿ
ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង និងករករពរសិទិេធ សរ ីភពកនុងករបេញច ញមតិ ករេធ្វើដំេណើរឆងយជិត សិទិប
សន និង្រទពយសមបត្តិ រួមទំង សន្តិសុខ។iv បែនថមេលើយន្តករជតិ ្របេទសកមពុជក៏បនទទួល

តំបន់

v

គ ល់ និងអនុវត្តយន្តករ

៊ ន និងយន្តករអន្តរជតិ (UN Charter, UDHR, ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, etc.) េដើមបីធននូវករេគរព
vi

ករេលើកកមពស់ និងករពរសិទិធមនុស ។ ្របេទសកមពុជ ក៏បន្រពមេ្រព ងជមួយអងគករសហ្របជជតិ កនុងករអនុញញតឲយមន
ករ្រតួតពិនិតយ

មរយៈរបយករណ៍របស់អនក យករណ៍ពិេសសvii (កលពីអតីតសំេ

ថ នភពសិទិម
ធ នុស

ពិេសសរបស់អគគេលខធិករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទិម
ធ នុស ស្រមប់្របេទសកមពុជ)

viii

រៈសំខន់ៃនករ្រតួតពិនិតយ

តុ

ករ។

រដ្ឋធមមនុញញ

៥១(៤) ៃនរដ្ឋធមមនុញញ បនែចងពីករែបងែចកអំ

និងបទបបញញ តិច
្ត បប់នន

្រពមទំងម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល។xii
២.

សន៍ទំង ៩១ចំណុច។xi

ចទំងបីរបស់រដ្ឋ គឺ នីតិបបញញ តិ្ត នីតិ្របតិបត្តិ និង

មិន្រតឹមែតកំណត់ពីករទទួលខុស្រតូវរបស់្របជពលរដ្ឋចំេពះមុខចបប់

ករកេកើត និងករវ ិវត្តន៍របស់នីតិរដ្ឋ
្របព័នធចបប់្របេទសកមពុជ បនទទួលរងនូវករអន់ថយយ៉ ងខ្លំង េ

កមពុជ ចេន្លះឆនំ១៩៧៥ ដល់ ឆនំ១៩៧៩។ កនុងករក
េចលនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធ

បន

របយករណ៍សំខន់ៗ

ម Universal Periodic Rerviewx និងកនុងកំឡុងេពល្រតួតពិនិតយក្រមិតេសមើគន ែដលបន

បញច ប់េទកលពីៃថង ទី១៧ ែខមីន ឆនំ២០១០ ្របេទសកមពុជបនទទួលយកនូវអនុ
ជចុងេ្រកយ ម្រ

ង

យករ ិយល័យសនងករសហ្របជជតិ (OHCHR)។ix ជពិេសសេនះ ក៏បនសងកត់

និងរបយករណ៍្របចំ្របេទស េធ្វើេឡើងេ
ធងន់ពី

េលើអនកតំ

ក់េចញនូវ្របព័នធចបប់មជឈករផ្តច់ករ េហើយេ្របើ្របស់អំ

អនកចបប់ជេ្រចើនកនុងសម័យេនះ។ ចប់
កមពុជមនករអភិវឌ ន៍យ៉ងខ្លំង។

ម្រកុមេគលេ

រែតេគលនេយបយរបស់បក កុមុយនី
ម
ស្ត

ងរបបកមពុជ្របជធិបេតយយ បក កុមុមយនីសក
្ត មពុជបនលុបបំបត់

ថ ប័ន និងចបប់ននៃនរបបមុន រួមទំង តុ

ន េ
របស់្របជពលរដ្ឋ។ បញញវ ័ន្ត គឺកុងចំ

យ

ករ។ ជំនួស្របព័នធចបប់មុនៗ បក កុំមុមយនីសក
្ត មពុជ

ចផ្តច់ករទូទំង្របេទស និងេក្តបក្តប់្រគប់ទិដ្ឋភពរស់េន

ែដល្រតូវកំចត់េចលកនុងរបបេនះ ជលទធផល កមពុជបនបត់បង់

ំងពីករដួលរលំៃនបក កុំមុយនី
ម
សក
្ត មពុជ និងករបញច ប់ស្រងគមសុីវ ិល ្របព័នធចបប់េន

ករដួលរលំៃនសហភពសូេវៀតេនឆនំ១៩៨៩

និងកិចច្រពមេ្រព ងទី្រកុងប៉ រ ីស

នំឲយមនក ្ត ្របវត្តិ

្រស្តចមបងពីរ

នំេឆពះេទកន់លទធិ្របជធិបេតយយ និងនីតិរដ្ឋេនកមពុជ បនទប់ពីរយៈេពលជងមួយទសវត ៃនរបបកុំមុយនី
ម
ស/្ត សងគមនិយម
(១៩៧៥-១៩៧៩, ១៩៧៩-១៩៨៩ និង ១៩៨៩-១៩៩៣)។xiii រ ្ឋ ភិបលនេពលបចចុបបនន បនឈនះេឆនតេនឆនំ១៩៩៨ ឆនំ២០០៣

និងឆនំ២០០៨។ េគលបំណងចមបងមួយៃន្រកបខណ្ឌេគលនេយបយែផ្អកេលើយុទធ
សំខន់េលើសន្តិភពៃផទកុង
ន
និងេសថរភព ក៏ដូចជ ករអភិវឌ ន៍្របកបេ

ចតុេកណ (ជំ

នទី១ កនុងឆនំ២០០៤ និងជំ

្រស្ត្រតីេកណ (េនឆនំ១៩៩៨ េផ្តត

យចីរភព) និងេ្រកយមកវ ិវត្តន៍េទជយុទធ

នទី២ កនុងឆនំ២០០៨) ទក់ទងនឹងកំែណទ្រមង់្របព័នធតុ

កំែណទ្រមង់ចបប់។xiv ករខិតខំេធ្វើឲយមនកំែណទ្រមង់្របព័នធតុ

្រស្ត

ករ រដ្ឋបល និង

ករ គឺករបេងកើតឲយមនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមកនុងឆនំ
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២០០០xv និងករបេងកើត្រកុម្របឹក កំែណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធតុ
ថ ប័នចបប់
េ

យ

និង

ថ ប័នតុ

ករកមពុជ

រឥទធិពលពីសម័យកមពុជ្របជធិបេតយយ។

្រកហម បនេធ្វើឲយកមពុជជួបភពលំបកយ៉ ងខ្លំង េ

ករ ក៏ដូចជ ្រកុម្របឹក កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល។xvi

កំពុងសថិតេនកនុងករផ្លស់បូរ្ត
ងេឡើងវ ិញនូវ

ករក

និងភពទន់េខ យៃន្របព័នធតុ

ថ ប័ននេយបយ

យកង្វះធនធនមនុស ថវ ិក និងសមភរៈ។

ករកមពុជ

ែដលរងករេខទចខទំពីរបបែខមរ

អនក យករណ៍ពិេសសទទួលបនទុកសិទិម
ធ នុស របស់អងគករសហ្របជជតិ្របចំេនកមពុជ

េ

ក

Surya

Subedi

បនមកទស នកិចចេន្របេទសកមពុជេន ែខមិថុន ឆនំ២០១០ និងបនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍មួយ ែដលគូសបញ
ជ ក់អំពីករ
្ហ ្របព័នធចបប់េនកមពុជ ៖ “កង្វះធនធនេលើ្រគប់វ ិស័យ ភពទន់េខ យៃនអងគករ និង
្រពួយបរមភយ៉ងខ្លំងជុំវ ិញបញ

កង្វះនូវករយល់ដឹងអំពីសង
្ត ់
ចបប់បនេធ្វើឲយ ថ ប័នតុ

រសិទិម
ធ នុស

ករេ្រជ តែ្រជកពីមជឈ ្ឋ នខងេ្រក កង្វះហិរញញ វតថុ ក៏ដូចជ កង្វះកនុងករអនុវត្តន៍

ករអភិវឌ ន៍ដ៏សំខន់េនកមពុជ េដើមបីេ
មញញ កុងតុ
ន

ះ្រ

យនូវភពទន់េខយយទំងេនះ និងបេងកើតវបបធម៌ទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខ

ករកមពុជ (អ.វ.ត.ក) ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនឆនំ២០០៦។ អ.វ.ត.ក បេងកើតេឡើង

ករកូនកត់ ែដលមនេច្រកម និងេមធវ ី (ជតិ និងអន្តរជតិ) កនុងករកត់េទសេមដឹកនំជន់ខពស់ែខមរ

េ្រកមរូបភពជតុ
្រកហម និងប

ក់្របជជនពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន”។xvii

ករពុំទទួលបនជំេនឿទុកចិត្តពីសំ

ចបប់ និងនីតិរដ្ឋ អងគជំនុំជ្រមះវ ិ

ថ ប័ន

្ត អនកទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុត ែដលេចទ្របកន់ពីបទ្របល័យពូជ
xviiixix

្របឆំងមនុស ជតិ។

សន៍ ឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគម និងឧ្រកិដ្ឋកមម

(សូមេមើលេនកនុងែផនកខងេ្រកមស្តីពី អ.វ.ត.ក និងនីតិរដ្ឋ)

បែនថមេលើេនះ ្រកមចមបងចំនួន ៤ រួមមន ្រកមនីតិវ ិធីរដ្ឋបបេវណី ្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ ្រកមរដ្ឋបបេវណី និង្រកម្រពហម

ទណ្ឌ បនអនុម័តជបន្តបនទប់េនឆនំ២០០៦, ២០០៧, ២០០៧ និង ២០០៩។ ចបប់ថីម
ម ួយែដលមនទំនក់ទំនងយ៉ ងជិតសនិទធ
ជមួយអភិបលកិចចល្អ និងនីតិរដ្ឋ គឺចបប់សីព
្ត ីករ្រគប់្រគង ជធនី-េខត្ត និង្រកុង-្រសុក-ខណ្ឌ ្រតូវបនបេងកើតេនឆនំ២០០៨ បទ
បបញញ តិព
្ត ក់ព័នធនឹងករេរៀបចំដំេណើរករអំ

ច ក៏ដូចជ ករទទួលខុស្រតូវ វ ិធនពិន័យ ករទទួលខុស្រតូវរដ្ឋបបេវណី/្រពហម

្ត ីករ្របឆំងអំេពើពុករលួយ ្រតូវបន្របកសឲយ
ទណ្ឌ កនុងឆនំ២០០៩ និង ២០១០។ េដើមបី្របយុទធ្របឆំងអំេពើពុករលួយxx ចបប់សីព
េ្របើកលពីៃថងទី១១ ែខមីន ឆនំ២០១០ េហើយអងគភព្របឆំងនឹងអំេពើពុករលួយ ក៏្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបីេសុើបអេងកត និង

ចត់វ ិធនករណ៍ េ

យអនុេ

ម

ពុករលួយ។xxi ចបប់េនះត្រមូវឲយម្រន្តី

ម្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ បបញញ តិេ្ត ចទ្របកន់្របឆំងនឹងម្រន្តីរ ្ឋ ភិបលែដល្រប្រពឹត្តអំេពើ
ធរណៈ (ែដលែតង

ំងេ

យ្រពះ ជ្រកឹតយ និងអនុ្រកឹតយ) ្របកស្រទពយសមបត្តិ និង

្របភពចំណូលមិនឲយហួសពី ែខមីន ឆនំ២០១១។xxii ចបប់សំខន់េផ ងៗេទៀត ពក់ព័នធនឹង្របព័នធតុ
េសចក្តី្រពង ដូចជ ចបប់សីព
្ត ីករេរៀបចំ និង្រប្រពឹត្តេទៃនតុ
េនះេទៀត

សិទិទ
ធ ទួលបនយុតិធ
្ត ម៌

មនករេកើនេឡើង

មជឈមណ្ឌលយុតិធ
្ត ម៌េនថនក់មូល ្ឋ ន េដើមបីេ
៣.

ះ្រ

ករ គឺកំពុងសថិតេនកនុង

ករ និងចបប់សីព
្ត ីលកខនិក
្ត ៈេច្រកម និង្រពះ ជ

មរយៈករបេងកើតជេ្រមើសេ្រក្របព័នធតុ

យសំណុំេរឿងតូចៗ ្របកបេ

ករ

ជញ។xxiii ជង

ដូចជ

ករបេងកើត

យ្របសិទិភ
ធ ព និង្របសិទិផ
ធ ល។xxiv

សនធិសញញស្តីពីសិទិម
ធ នុស
្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចចប័ន ឬចូលរួមជភគីៃនអនុសញញអងគករសហ្របជជតិជេ្រចើន ស្តីពីសិទិម
ធ នុស ។ េនះជ

ករបង្ហញនូវករេប្តជញចិត្តកុងករយកចបប់
ន
អន្តរជតិេទជចបប់ជតិ ឧទហរណ៍
អនុសញញស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆំងនឹង្រស្តីេភទ

មរយៈករផ្តល់សចចប័នេលើពិធី

បនទប់ពីទទួលបនអនុ

របែនថម

សន៍ពីករ្រតួតពិនិតយ

UPR ឆនំ2009 ែដលបនបង្ហញថ ឆនទៈរបស់រ ្ឋ ភិបលកនុងករយកេគលករណ៍ៃនអនុសញញេទអនុវត្ត

មរយៈករចុះហតថ

េលខេលើ ICRMW, CRPD និង OP-CRPD។
ែផ្អក

មទំនក់ទំនងចបប់កុងតំ
ន បន់ និងចបប់អន្តរជតិ ្របេទសកមពុជ គឺជ្របេទសទិ្វនិយម ែដលត្រមូវឲយផ្តល់សចចប័ន
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េលើចបប់អន្តរជតិ និងចុះហតថេលខេ
េ

យ

ថ ប័ននីតិបបញញ តិ្ត

កង្វល់ៃន

យ្របមុខរ ្ឋ ភិបល (ឬអនកតំ

េដើមបីឲយចបប់អន្តរជតិេនះ

ង)

មរយៈករអនុម័តជចបប់ (្រពះ ជ្រកម) និង

ចមនសុពលភពេទបន។xxv

៣១(១) ៃនរដ្ឋធមមនុញញxxvi េហើយ្រកុម្របឹក ធមមនុញញកមពុជ ក៏បនបក្រ

មិន្រតឹមែតេមើលេលើចបប់ជតិេទ ក៏្រតូវេមើលេលើចបប់អន្តរជតិ ែដលកមពុជបនទទួល

យថ ចំេពះករណីេនះតុ

ចបប់ជតិ ដូចមន ែចងកនុងម្រ
ករកមពុជ។xxx

លិខិតុបករណ៍

៦០ ៃនចបប់ពណិជជកមមxxix និងម្រ

ចុះហតថេលខ

ផ្តល់សចចប័ន/
ករចូលរួម (a)

(ចូលជធរមន)

ករទទួល

ឬករទទួល

ICCPR(23 មីន1976)

ICESCR(23 មីន1976)

CEDAW(3 កញញ1981)
OP-CEDAW
(22 ធនូ 2000)

12 េម
17 តុ

17 តុ
17 តុ

1966
1980

ថ ប័នបេងកើតេ

1980
1980

11 វិចិក
ឆ 2001

គមន

26 ឧសភ1992a

គមន

15 តុ

13 តុ

1992a
2010

យសនធិ

សញញ

28 វិចិក
ឆ 1983

26 ឧសភ1992a

គ ល់

សមតថកិចព
ច ិេសសរបស់

យក(d)
ICERD(4 មក 1969)

ចបំេពញនូវភពខ្វះចេន្លះៃន

៣៣(១) ៃនចបប់សីព
្ត ីករបេងកើតអងគជំនុំជ្រមះវ ិ

ករប្រមុងទុក

គមន
គមន
គមន

គមនបណឹ្ត ងបុគគល

គមនបណឹ្ត ងរ ងរដ្ឋ និងរដ្ឋ
N/A
N/A
មនបណឹ្ត ងបុគគល
ិ ីេសុើបអេងកត
នីតិវធ

CAT(26 មិថុន1987)

N/A

15 តុ

1992a

គមន

គមនបណឹ្ត ងបុគគល
គមនបណឹ្ត ងរ ងរដ្ឋ និងរដ្ឋ
ិ ីេសុើបអេងកត
គមននីតិវធ

មនបណឹ្ត ងបុគគល

OP-CAT(22 មិថុន2006) 14 កញញ2005

30 មីន2007

គមន

CRC និងករេធ្វើវេិ

15 តុ

1992a

គមន

N/A

N/A

12 សី

1997a

គមន

N/A

27 មិថុន2000

16កកក 2004

គមន

N/A

27 មិថុន 2000

30ឧសភ2002

គមន

N/A

ធនកមម N/A

(2 កញញ1990)
វិេ

ធនកមមCRC ម្រ

43(2) (18 វិចិក
ឆ 2002)
OP-CRC-AC
(12 កុមភៈ 2002)
OP-CRC-SC (18
មក 2002)
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ករ

គ ល់។xxvii ទស នៈទីពីរ គឺចបប់អន្តរជតិ

ននុ្រកមទបជងរដ្ឋធមមនុញញ។xxviii ទស នៈទីបី េនកនុងកលៈេទសៈកំរ គឺចបប់អន្តរជតិ

កនុងតុ

បនេលើកេឡើងពី

ននុ្រកមចបប់ជតិ និងចបប់អន្តរជតិេនកមពុជ។ បញ
្ហ ទីមួយ គឺថ រដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់អន្តរជតិមន នៈេសមើគន

ដូចមនែចងេនម្រ
មន

ទស នៈខុសៗគន

មញញ

ICRMW(1 កកក

2003) 27 កញញ 2004

CRPD(3 ឧសភ 2008)

N/A

N/A

1 តុ

2007

គមន

N/A

N/A

OP-CRPD(3ឧសភ2008) 1 តុ

2007

គមន

N/A

N/A

គមន

N/A

N/A

CPED(23 ធន 2010)

៤.

គមន

ករបក្រ

គមន

យ និងករអនុវត្តន៍តិរដ្ឋ

េគលករណ៍នីតិរដ្ឋ គឺែលងមនភពចំែឡកេនកមពុជ េ្រកយពីច

ែដលសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីបនែថ្លងថ
្ឋ នកនុងសម័យកល

ឯកភព

“េនះ្រគន់ែតជដំេណើរសន ឹមៗ

ចលេនកនុងទសវត រ ៍ឆនំ១៩៧០ និង១៩៨០ និងដូច

ែដលកមពុជ្រតូវែតេគរពនូវ ល់េគលករណ៍ជមូល

កលភវូបនីយកមម និងករពឹងពក់គនេទវ ិញេទមក ែដលបញចូ លនីតិរដ្ឋ”។ េ

ក េទព

រង
ុ ៉ xxxi បន

មេសចក្តីែថ្លងរបស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីថ នីតិរដ្ឋបនចប់េផ្តើមអភិវឌ ន៍េនកមពុជចប់ពីឆនំ១៩៩៣ និងកន់ែតមន

ស់។xxxii

ភពចំ

សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីបនែថ្លងថxxxiii ៖

“នីតិរដ្ឋ គឺជបណុំ្ត ៃនករអនុវត្តន៍ និងករបេងកើត
្របេយជន៍ដល់្របជពលរដ្ឋ”។
និងករេ្របើ្របស់អំ

ឯក

ចឲយបន្រតឹម្រតូវ”។

ជពិេសស

នេយបយេគរពនីតិរដ្ឋ បនក

្ត ប់ធនប់សងគមស្រមប់ជផល

“េគលគំនិតេនះក៏ពក់ព័នធនឹងករអនុវត្តន៍ែដលេ្របើសិទិធ

រសទង់មតិថនក់ជតិេនឆនំ២០០៧

ទូទំង្របេទសកមពុជ

ថ ប័ន ែដលនំមកនូវស

បនេលើកេឡើងថករគំ្រទនីតិរដ្ឋxxxiv

មនករ

កនុងអំឡុងេពលកត់េទសេមដឹកនំែខមរ្រកហម។xxxv

ងេឡើងបនយ៉ ងល្អេនកមពុជ។xxxvi េ

ឯក

និងកតព្វកិចច

យភយគួរឲយកត់សមគល់
រេនះក៏បនបន្តថ

វបបធម៌

ក Gibson បនែថ្លងថ “្របជពលរដ្ឋកមពុជភគេ្រចើន

ក់ដូចជមនទស នៈថ […]នីតិរដ្ឋ គឺជតៃម្លនេយបយដ៏វ ិជជមន និងគួរឲយចង់បន េទះបីជតថភពជក់ែស្តងកនុងសងគម

កមពុជមនអំេពើពុករលួយ និងករមិនេគរពចបប់”។xxxvii ទិដ្ឋភពមួយៃននីតិរដ្ឋ គឺថ គុណតៃម្លស្រមប់្របជពលរដ្ឋកមពុជ គឺនំ

យកេមដឹកនំែខមរ្រកហមឲយទទួលខុស្រតូវចំេពះកររ ំេ

ភបំពនសិទិម
ធ នុស ។xxxviii

ជំហររបស់រ ្ឋ ភិបលទក់ទងនឹងនីតិរដ្ឋ ្រតូវបនែចងយ៉ ងចបស់ថ ៖
“

មរយៈករជំនុំជ្រមះក្តី្របកបេ

ទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុត តុ

យយុតិធ
្ត ម៌

និងសវនករ

ធរណៈ

និងករផ្តនទេទសចំេពះអនក

ករនឹងជួយព្រងឹងនីតិរដ្ឋ និងបង្ហញជឧទហរណ៍ជក់ែស្តងដល់បុគគល

ែដលមិនេគរពចបប់េន្របេទសកមពុជ និងរបបៃ្រពៃផ ននេនទូទំងពិភពេ

ករយល់េឃើញរបស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជអំពីនីតិរដ្ឋ សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី និងេ

អតថបទេបះពុមពផ យមួយថ នីតិរដ្ឋមនធតុសំខន់ៗចំនួន ៣xl គឺ ៖
១. ករ្របមូលចបប់ចង្រកងជ្រកម និងកំណត់

ក”។xxxix

ក

រង
ុ ៉ បនែថ្លង្រសេដៀងគនេនកនុង

ននុ្រកមចបប់ឲយបនចបស់ េដើមបីធននូវសិទិធ និងកតព្វកិចច។xli
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២. ចបប់្រតូវែតមនករ្របកសផ យ មនករយល់ដឹង និងគំ្រទពី្របជពលរដ្ឋ។
៣. ករអនុវត្តន៍ចបប់្រតូវែតមនភព្រតឹម្រតូវ មន្របសិទិភ
ធ ព សមភព និង

ចពយករណ៍បន។ បែនថមេលើេនះ គឺទមទរ

នូវយន្តករព្រងឹងករអនុវត្តន៍ឲយបន្រតឹម្រតូវដូចជ នគរបល អងគភពយុតិធ
្ត ម៌...ជេដើម។

ម៉យងេទៀតយុទធ
េយង

មធនគរពិភពេ

នយករដ្ឋម្រន្តី បនអះ
្របេសើរ។xliv េ

្រស្តកុងករកំ
ន
ែណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធយុតិធ
្ត ម៌xlii គឺមន
ក នីតិរដ្ឋ គឺជធតុដ៏សំខន់មួយកនុងករក

ងថ

រៈសំខន់ េដើមបីសេ្រមចបននូវនីតិរដ្ឋ។

ងអភិបលកិចចលស
្អ ្រមប់្របេទសជតិxliii និងេ

ក

ល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទំងអស់ គឺេដើមបីអភិបលកិចចលែ្អ ដលនំឲយករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋបនកន់ែត

កនយករដ្ឋម្រន្តីទទួល

បែនថម និងេធ្វើឲយឆប់រហ័ស។xlv េ

គ ល់ថ សមមិទិផ
ធ លនេពលបចចុបបនន គឺគួរឲយកត់សមគល់ ក៏ប៉ុែន្តត្រមូវឲយមនករព្រងឹង

កនយករដ្ឋម្រន្តីបនបន្តថ ឆនទៈនេយបយចបស់

ស់ គឺនឹងេធ្វើឲយនីតិរដ្ឋក្លយជករពិត ៖

“ផ្លូវេនះមនករលំបក និងមនឧបសគគ ប៉ុែន្តេយើងគមនផ្លូវេផ ង [ែដលមន្របសិទធភពជង

េនះ] ឬវ ិធីេផ ង [េដើមបីសេ្រមចេគលបំណងរបស់្របជពលរដ្ឋ]”។ “ផ្លូវលំបក ែតគមនវ ិធីេផ ង
េទ” េ

យមិនគិតពីភពលំបក និងកង្វះខតធនធន (សមតថភព និងថវ ិក) ែដលជករ

សេ្រមចចិត្តនេយបយមួយដ៏ចបស់

ស់ និងមុតមំ។xlvi

ងពីករេប្តជញចិត្តចំេពះនីតិរដ្ឋ ក៏អនកនំពកយពិេស ឯកឧត្តម ែកវ ពុទរធ សមីxlvii និងឯកឧត្តម សឺន

េទះបីជរ ្ឋ ភិបលអះ

សូែប៊រxlviii
៍ ្ត មនគំនិត្រសបគនថ ទស នៈ្របជជនចំេពះនីតិរដ្ឋ គឺថ េទះបីជមនចបប់ជេ្រចើន ប៉ុែន្តករអនុវត្តន៍ជេរឿងមួយ
េ

យែឡក។xlix

ទំេនរៃនករជំនុំជ្រមះភគេ្រចើនគឺេទរេទអនកមន្រទពយសមបត្តិ

លៃនអំេពើពុករលួយ ែដលជក ្ត មួយកនុងចំេ

មក ្ត ចមបងៗ េធ្វើឲយចុះថយនូវជំេនឿចិត្តរបស់

នីតិរដ្ឋមនពីររូបភពli ៖

១. ករសេ្រមចចិត្តេទ

និងអនកមនអំ

េ

យ

រកររ ីក ល

ធរណជនចំេពះនីតិរដ្ឋ។l

មទស នៈមតិភគេ្រចើន ប៉ុែន្តេគរពទស នៈរបស់មតិភគតិច។

២. ព្រងីករចនសមព័នធកុងករផ្ត
ន
ល់េស នន (សុខមលភព ករអប់រ ំ និងករ្រ

ធននូវមនសិករ្របកបេ

ច

វ្រជវឃ្លេំ មើល) េដើមបីអប់រ ំ្របជជន និង

យសីលធម៌ និងពលរដ្ឋល។
្អ

ធ នុស និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល េដើរតួយ៉ងសំខន់
មទស នៈេនះ សហគមន៍អន្តរជតិ ្របជពលរដ្ឋ អងគករសិទិម
កនុងករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ េ

យ

រ

ចសេ្រមចបន

មរយៈករអប់រ ំ ករធននូវករែបងែចកអំ

រព័ត៌មន និងកររ ីកចេ្រមើនសិទិេធ សដ្ឋកិចច សងគម និងវបបធម៌។lii
បែនថមេលើេនះ ករេប្តជញចិត្តរបស់រ ្ឋ ភិបលចំេពះនីតិរដ្ឋ

ស្រមប់្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌ (្របែហលជ ៩

នដុ

្ល

ចឆ្លុះបញ
ច ំង

មរយៈករែបងែចកកញច ប់ថវ ិកជតិ ឆនំ២០១១

េមរ ិក = ០.៨២% ៃនថវ ិកជតិ)។liii
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ច ករេលើកកមពស់ េសរ ីភព

ងរចនសមព័ន្រធ គប់្រគង្របព័នយ
ធ ុតិធ
្ត ម៌
សូចនករ

តួេលខ

ចំនួនេច្រកមកនុង្របេទស

• តុ

ករកំពូល៖ េច្រកមចំនួន ១៦រូប (្រស្តី ២រូប) និង្រពះ ជ

•

ឧទធរណ៍៖ េច្រកមចំនួន ១៦ រូប (្រស្តី ២ រូប) និង្រពះ ជ

•

ដំបូង៖ េច្រកមចំនួន ១៦១រូប និង្រពះ ជ

*េយង

មេគហទំព័ររបស់

ជញចំនួន ៧រូប
ជញចំនួន ៩ រូប

ជញចំនួន ៧៦រូប

ភូមិនទវ ិជជជីវៈេច្រកម េនឆនំ២០១១ េច្រកមសរុប

ទំងអស់មនចំនួន ៣៩៦រូប
ចំនួនេមធវ ីកនុង្របេទស(

ែខកុមៈភ ឆន២
ំ ០១១)

• េមធវ ីេពញសិទិធ = ៥៩៤រូប (្រស្តី ១០៤រូប)
• េមធវ ីកំពុងេធ្វើកមមសិក

= ៥៥រូប (្រស្តី ៧រូប)

• េមធវ ីសុំមិន្របកបវ ិជជជីវៈេ

យមូលេហតុវ ិសមិតភព ៣៣រូប (្រស្តី ២រូប)

• េមធវ ីសុំេនេ្រកបញជី ៣៦រូប (្រស្តី ៨រូប)
• េមធវ ីែដលបនលុបេឈមះពីគណៈេមធវ ី ៣៣រូប (្រស្តី ៦រូប)
សរុប៖៧៥១រូប (្រស្តី ១២៧រូប)

ករេ្រជើសេរ ើសេមធវ ី
េ

យគណៈេមធវ ី្របចំ

ឆន?
ំ ករចំ

យ/តៃម្ល

សិក ?

• ចំនួនេមធវ ីកនុងករេ្រជើសេរ ើសពី ៣០-៤៥រូប (៤៤រូប កនុងឆនំ ២០១០)
តៃម្លស្រមប់ករសិក េនមជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប
៨០០ - ១០០០ ដុ

្ល រ

្ត លវ ិជជជីវៈេមធវ ី

េមរ ិក (ជំនន់ទី១០ និងទី១១)

*សមគល់៖ ករេ្រជើសេរ ើសសិស េច្រកម្របចំឆនំ ស្រមប់
៥៥រូប។ េច្រកម គឺជម្រន្តី

ធរណៈ ដូេចនះេបកខជនពុំត្រមូវឲយបង់្របក់សិក េឡើយ

និងទទួលបនេបៀវត រ ៍្របចំែខចំនួន ៧៥ដុ

រយៈេពលស្តង់

រ្រមប់

ករសិក /សញញប្រត

•

គុណវឌ ិេដើមបីក្លយជេច្រកម
ភូមិនទេច្រកម។ វ ិញញ

ចូល

ភូមិនទេច្រកម គឺ

្ល បែនថមេទៀត។

្រតូវែតែផ្អកេលើករបញចប់ករបណុ្ត ះប

រមួយកនុងចំេ

មវ ិញញ

្ត លេន

រចំនួនពីរ ស្រមប់ករ្របឡង

ភូមិនទេច្រកម គឺករ្របឡងផទល់មត់ (ចំេណះដឹងទូេទ) ស្តីពីសិទិម
ធ នុស
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ទស នៈទូេទៃននីតិរដ្ឋ និងយុតិធ
្ត ម៌ ្រពមទំងចបប់ និងយុតិធ
្ត ៌ម។រយៈេពលៃនករបណុ្ត ះ
ប

្ត លគឺ ២៤ែខ (សិក ្រទឹសីច
្ត បប់ ៨ែខ កមមសិក េនតុ

បណុ្ត ះប
•

្ត លជំនញឯកេទស ចំនួន ៤ែខេទៀត)។

គុណវឌ ិេដើមបីក្លយជេមធវ ី ្រតូវែតែផ្អកេលើករបណុ្ត ះប

បណុ្ត ះប

ប

្ត លវ ិជជជីវៈេមធវ ី ឬ

ៃនគណៈេមធវ ី។ ករបណុ្ត ះប

ទទួលបនវគគបណុ្ត ះ
ប

្ត លេ្រកយក្លយខ្លួន

ជអនកវ ិជជជីវៈ

•
ប៉ុែន្ត

មរយៈបទពិេ

្ត លេ

ចំនួន ១ឆនំ និងករបណុ្ត ះប

បចចុបបននេនះ

្ត លេនមជឈមណ្ឌល

ធន៍។ ចប់ពីឆនំ២០០២ ករបណុ្ត ះ

្ត លស្រមប់េមធវ ី (ជំនន់ទី៤) េធ្វើេនមជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប

កមមសិក

ករ ១២ែខ និងវគគ

យករសិក កនុង

្ត លវ ិជជជីវៈេមធវ ី

ចំនួន ៩ែខ និងចុះ

្ត លពិេសសចំនួន ៣ែខ។

មិនមនករត្រមូវឲយេច្រកមទទួលករបណុ្ត ះប

មរយៈកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ

្ត លចបប់បន្តេទ

ថ ប័នបរេទសវគគបណុ្ត ះប

ស្តីពី្រកមចមបងៗេទើបែត្របកសឲយេ្របើចំនួន ៤

្ត លពិេសស

(្រកមរដ្ឋបបេវណី និង្រកមនីតិវ ិធី

រដ្ឋបបេវណី ្រកម្រពហមទណ្ឌ និង្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ) ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េហើយ
ករបណុ្ត ះប

្ត ល (នេពលដ៏ខីខ
្ល ងមុខ) ស្រមប់ចបប់ពិេសសដូចជចបប់រដ្ឋបល

ចបប់ករងរ និងចបប់យុតិ្តធម៌អនីតិជន ក៏នឹងេរៀបចំផងែដរ។
•

ករអប់រ ំចបប់បន្តស្រមប់េមថវ ីក៏មិនត្រមូវែដរ
េ

ប៉ុែន្ត

ចមនជករេរៀបចំសិកខ

យគណៈេមធវ ីជមួយៃដគូសហករននដូចជ JICA, IBJ ជេដើម។

រយៈេពលជមធយម

• មនរយៈេពលរ ងពី ២ែខ េទ ៦ែខ និងមិនឲយេលើសពី ១៨ែខ ្របសិនេបើរក

ពីករចប់ខួនដល់
្ល
ករជំនុំ

េឃើញថ ពុំមនេហតុផលសមរមយកនុងករឃុំខួនបែនថ
្ល
ម ្រពះ ជ

ជ្រមះ

្របឈមមុខនឹងករ
រ ំេ

ក់ទណ្ឌកមមវ ិន័យ េ

ជញ ឬេច្រកម

យឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម ពីបទ

ភេលើនីតិវ ិធីចបប់។

• មនរយៈេពលេលើសពី ១ឆនំ ស្រមប់ករណីពិេសស កនុងអងគជំនុំជ្រមះវ ិ

តុ

ករកមពុជ (ករណី ០០១ និងករណី ០០២)។

រយៈេពលជមធយមៃនករ

• សវនករ គឺមនរយៈេពលខ្លី ជធមម

ជំនុំជ្រមះក្តី

្របកស

(ចប់ពីេបើក

សវនកររហួតដល់

ច

ខ្លួនបេ

បញចប់កុងរយៈេពល
ន
១ៃថង និង

មញញ កុង
ន

ចករ

ល្រកមេនកនុងៃថងដែដលេនះ។ រយៈេពលៃនករែ្រប្របួល គឺមនែតករឃុំ

្ត ះ

សនន។

15

្របកស

ករទទួលបន
ជ

• រយៈេពលេលើសពី ១ឆនំ កនុងអងគជំនុំជ្រមះវ ិ

ល្រកម

ល្រកម

ធរណៈ

• កលពីអតីតកល
េរឿងក្តី
េសនើសុំ
រយៈ្រក

គឺមិន

មញញ កុងតុ
ន

ចទទួលបនឯក

រថតចម្លងៃន

ល្រកម្របគល់ឲយែតភគីៃនេរឿងក្តីែតប៉ុេ
ចេធ្វើេឡើងបន
បញជី។

ករកមពុជ។

្ណ ះ។

ល្រកមស្រមប់

េទះបីជយ៉ ង

េហើយសំេណើេនះនឹង្រតូវបញូជ នេទ្របធនតុ

្របសិនេបើចបប់ថតចម្លងៃន

ករ

ករ
ម

ល្រកម្រតូវបនផ្តល់ ល់េឈមះ

្ហ មួយ
ពិត្របកដ ឬអត្តសញញណ នឹង្រតូវបនលុបេចល។ តៃម្លថតចម្លងក៏ជបញ
កនុងករចង់ដឹងពីេរឿងក្តីតុ
• ករផ ព្វផ យ

ករ។

លដីកៃនតុ

ករកំពូល បនចប់េផ្តើម

ំងពីឆនំ២០១០ និងបន្ត

េនកនុងឆនំ២០១១។ ្របព័នធេនះកំពុងសថិតេ្រកមករអភិវឌ ន៍ ែដលមនករអភិវឌ ន៍
េគហទំព័រថមីរបស់តុលករកំពូលកនុងករ

រចនសមព័នត
ធ ុ

ករ
ឧត្តម្រកុម្របឹក
ៃនអងគេច្រកម

(្របភព៖ គេ្រមងយុតិធ
្ត ម៌
ឯក ជយរបស់ ADB

ង

រចនសមព័នរធ បស់តុ

ករ

ែខតុ

ក់បេង្ហះេសចក្តីសេ្រមចនន។

្រកុម្របឹក ធមមនុញញ

តុ

ឆន២
ំ ០១១ ទំព័រ

ករកំពូល

ឧទធរណ៍

៣១។ សមគល់ ៖ គិត្រតឹម
ឆន២
ំ ០១១ មនតុ

ករ

េខត្ត-្រកុង ចំនួន ២១)
តុ

ករេខត្ត្រកុង ១៨

តុ

ករ ជធនី
ចំនួន ២

ននុ្រកមៃនតុលករមនសមតថកិចច
ករ្រតួតពិនិតយទណ្ឌកមមវ ិន័យ
សំណុំេរឿងក្តីេនគណ

គមន

កមមករសិទិម
ធ នុស
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តុ

ករេយធ
ចំនួន ១

ថនក់ជតិ ឬគណ
កមមករឯក ជយដៃទ
េទៀត (្របសិនេបើមន)
ពកយបណឹ្ត ង្របឆំង
ប៉ូលស
ី ម្រន្តី

គមន

ធរណៈឬ

ថ ប័នរដ្ឋ (្របចំឆន)ំ ?
េតើេ

ះ្រ

យបន

ប៉ុនមន?
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ក. ករ្របតិបត្តិរបស់រដ្ឋកងករអនុ
នុ
វត្តន៍េគលករណ៍ទ ំង ៤ របស់នត
ី ិរដ្ឋស្រមប់សទ
ិ ម
ធិ នុស

១. រ ្ឋ ភិបល និងម្រន្តី ជករ ្រពមទំងភនក់ងរមនក់ៗទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់
១.១. េតើអំ
អំ

ចរបស់រ ្ឋ ភិបល ្រតូវបនែចង និងកំណត់េ

ចរបស់រដ្ឋ រួមមនអំ

យរដ្ឋធមមនុញញ។ ម្រ

ែចង និងកំណត់េ
អំ

ចេ

ចនីតិបបញញ តិ្ត អំ

យរដ្ឋធមមនុញញ ឬចបប់ជមូល ្ឋ ន្រគឹះដៃទេទៀតែដរឬេទ?

ចនីតិ្របតិបត្តិ និងអំ

៥១ បនែចងចបស់ពីេគលករណ៍ៃនករែបងែចកអំ

ជ ៃផទកុងស្រមប់
ន
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់
ថវ ិកlv បទបញ
ករ្របកសស្រងគម ករ្របកស

សនន។ េទះបីជយ៉ ង

សភកមពុជមិន្រតូវបនអនុញញតឲយបេ្រមើករេនកនុង

េ

ថ ប័ន

lix

បបញញ តិព
្ត ក់ព័នធនឹងអំ

ចតុ

េសរ ីភពរបស់្របជពលរដ្ឋ
លំេអៀង) ករផ្តល់អំ
ករណ៍

យ

រជ្របេទស្របកន់របបសភនិយម សមជិក

េផ ងេលើកែលងែតកនុង

ករ មនែចងកំណត់អំពីតួនទី និងសិទិអ
ធ ំ
និងអំ

ចផ្តច់មុខកនុងករជំនុំជ្រមះក្តី)

ច់េ

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌ (ករពរសិទិធ និង

េគលករណ៍្រគឹះ

(ឯក ជភព

និងភពមិន

ំង ករដកហូតដំែណង ករចត់វ ិធន

ជញ។

បនបេងកើតនូវឯក ជភពៃន្របព័នធយុតិធ
្ត ម៌ក៏េ

េនមនករណីច្រមូងច្រមសជេ្រចើនស្តីពីករេ្រជ តែ្រជកពីអំ

ចេផ ងៗ។lxii ករណីសំខន់មួយ គឺករេ្រជ តែ្រជកេ

ករកមពុជ េ

យ

ក៏កុង
ន

ចនីតិ្របតិបត្តិេទកនុងករងរ

យ្របេយលរបស់នយករដ្ឋម្រន្តី េ

យពុំអនុញញតឲយ

មនករេចទ្របកន់បែនថម េ្រកពីជនជប់េចទ ៥រូប ែដលកំពុងសថិតេនករជំនុំជ្រមះក្តី េនអងគជំនុំជ្រមះវ ិ
តុ

ជំពូក

យែឡក។ ជងេនះេទៀត បទ

ចរបស់

ចដល់ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម កនុងករែតង

េទះបីជបទបបញញ តិែ្ត ដលបនេលើកេឡើងខងេលើ
របស់អំ

ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិlviii។

ថ ប័នទំងបី។

ករlxi មនែចងេនកនុងចបប់

ចតុ

ក់វ ិន័យចំេពះេច្រកម និង្រពះ ជ

ករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង

ច និងករអនុវត្តន៍

ថ ប័ននីតិបបញញ តិ្ត ្រតូវបនែចងយ៉ ងលម្អិតេនកនុងរដ្ឋធមមនុញញ ចំែណកឯករេរៀបចំ និង្រប្រពឹត្ត

ចនីតិ្របតិបត្តិlx និងអំ

េទរបស់អំ

ចេនះ ្រតូវបន

ថ ប័ននីតិបបញញ តិ្តlvi អភ័យឯកសិទិស
ធ ភlvii ្រពមទំង

ទី៧ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ បនែចងពីេគលករណ៍្រតួតពិនិតយឲយមនសមតុលយរ ង
ចរបស់

ករ។ អំ

មរយៈអងគទំងបីliv។ ឧទហរណ៍ខ្លះៗៃនេគលករណ៍ទំងេនះ រួមមនដូចជ ស្វយ័តភពៃន

យ្របជជន

អំ

ចតុ

មញញ កុនង

យែផ្អកេលើមូលេហតុេសថរភពសងគម។lxiii ផទុយេទវ ិញ េទះបីជ មនករ្របកសពីករមិនេ្រជ ត

ែ្រជក ឧទហរណ៍ េនកំឡុងឆនំកន្លងមក េ

កនយករដ្ឋម្រន្តីបន្របកសជ

ធរណៈថ រ ្ឋ ភិបលនឹងមិនេ្រជ ត

ែ្រជកេនកនុងសំណុំេរឿងក្តីកំពុងដំេណើរករេនះេទ (ដូចជ សវនករេលើជនជតិៃថlxiv សំណុំេរឿងេចទ្របកន់េ

ហ៊ន
ុ

ក

៊ ន ែដលជអតីតនគរបល្របឆំងេ្រគ ងេញ នេនេខត្តបនទយមនជ័យlxv និងសំណុំេរឿងេចទ្របកន់េមដឹកនំ

គណបក ្របឆំងពីបទដកបេងគលត្រមុយ្រពំែដន េន
កនុងេគហទំព័ររបស់ខួន
្ល តុ
្រពំ្របទល់ពី្របេទសេវៀត
១.២.

ម្រពំ្របទល់្របេទសេវៀត

ករកំពូលបនរកេឃើញថ ករេចទ្របកន់េនះជករខុសចបប់ េ្រពះពុំមនកររ ំេ

ភ

មមកេលើដីកមពុជេទ)។

េតើចបប់កំពូល

ច្រតូវបនេធ្វើវ ិេ

ធនកមម

ឬពយួរករអនុវត្តន៍

ែដលបនែចងែដរឬេទ?
ករេសើេរ ើ ឬករេធ្វើវ ិេ

ម និងករផ ព្វផ យែផនទីេន

ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ

ចេធ្វើបនេ

កនុងរដ្ឋធមននុញញ។ ជំពូកទី១៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ

យអនុេ

ម

េ

យអនុេ

មវ ិធន

និងនីតិវ ិធី

មវ ិធន និងនីតិវ ិធី ែដលបនែចងេន

ច្រកកមពុជ បនបញញតិឲ
្ត យមន
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ម

នុភពកនុងករេសើេរ ើ និងករ

េធ្វើវ ិេ

ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ។ ជពិេសស ម្រ

ឬករេធ្វើវ ិេ

១៥១(១) បនចង្អុលបង្ហញថ អនកែដល

ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ រួមមនដូចជ ្រពះម

ចផ្តួចេផ្តើមឲយមនករេសើេរ ើ

ក ្រត នយករដ្ឋម្រន្តី និង្របធនរដ្ឋសភ េ

េឡើងពីសមជិករដ្ឋសភ ១/៤។ ជងេនះេទៀត ករេសើេរ ើ ឬករេធ្វើវ ិេ

ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ ្រតូវែត្រសប

ែដល្រតូវមនសេម្លងគំ្រទភគេ្រចើន ២/៣ ៃនសមជិករដ្ឋសភទំងមូលlxvi និង្រតូវបន្របកសេ

បែនថមេលើសេម្លងភគេ្រចើនេលើសលុប ២/៣ ករេសើេរ ើ ឬករេធ្វើវ ិេ
សនន ឬករេធ្វើវ ិេ

ពហុបក និងរបប ជនិយម

្រស័យរដ្ឋធមមនុញញ។ េទះបីជយ៉ ង

វ ិញ កនុងខណៈែដល្របេទសសថិតកនុងភព
និង

ចពនយរ

សំខន់ជងេនះ ករ

្ត ះ

ណត្តិរបស់ខួនបន
្ល

មឃត់មិនឲយេធ្វើកររ ំ

ថ

មឃត់កុង
ន

មួយ្រតូវបន

មួយកនុងរដ្ឋធមមនុញញេឡើយ។ ផទុយេទ

ចេធ្វើវ ិស មកលបនេទ សមជិកសភ្រតូវេកះ្របជុំ

កនុងករណី

្របេទសជតិមិន

ចេរៀបចំករេបះេឆនតបន។lxviii

យសភ កនុងកំឡុងេពល្របេទសជតិសិត
ថ កនុងភព

សនន។lxix

ធនកមម គឺមិនមនភព្របកដ្របជ ដូចែដលអនកអ ថ ធិបបយមួយ

ចំនួន បនអះ ងថ ចបប់ធមមនុញញបែនថម ែដលបនេធ្វើវិេ
ធនកមម េ្រពះពុំបនឆ្លងកត់ករពិនិតយេ

េនមិនទន់មន្រពះ ជ្រកិតយ

សនននូវបទបបញញ តិ្ត

សនន រដ្ឋសភមិន

េនកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង នីតិវ ិធីេធ្វើវ ិេ

វ ិេ

ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ ្រតូវបន

ក ្រត

ធនកមមរដ្ឋធមមនុញញ ែដលមនករប៉ះពល់ដល់េសរ ីភព លទធិ្របជធិបេតយយេសរ ី

អនុម័ត (្របកស) េដើមបីមិនឲយអនុវត្ត ឬផ្អកជបេ
ជេរៀង ល់ៃថង

មរដ្ឋធមមនុញញ

យ្រពះម

បនទប់ពីបនពិភក ជមួយ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។lxvii

ករណី្របេទសមន

យមនករេសនើ

ធនកមមេ

យរដ្ឋសភេនឆនំ២០០៤lxx គឺបនរ ំេ

ភេលើនីតិវ ិធីេធ្វើ

យ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ។lxxi ផទុយេទវ ិញ ្រកុម្របឹក ធមមនុញញបន្របកស

ថ ប័ន្រកុម្របឹក ធមមនុញញមនយុ ្ត ធិករ ឬសមតថកិចច្រតួតពិនិតយចបប់ ែដលបនអនុម័ត េ

ចបប់ធមមនុញញបែនថម គឺមនតៃម្លេសមើគននឹងរដ្ឋធមមនុញញឆនំ១៩៩៣។lxxii

យរដ្ឋសភ ចំែណកឯ

១.៣. េតើម្រន្តី ជករ និងភនក់ងរដៃទេទៀត រួមមន នគរបល និងម្រន្តីយត
ុ ិធ
្ត ម៌ ទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់
ចំេពះករ្រប្រពឹតក
្ត ំហស
ុ
រួមមន ករេ្របើ្របស់អំ
្ល និងកររ ំេ
សមតថកិចរច បចស់ខួន

ចេ

យបំពនេលើ្របេយជន៍ឯកជន ករេធ្វើសកមមភពហួសពីែដន

ភបំពនេលើសទ
ិ ិម
ធ ូល ្ឋ នែដរឬេទ?

បទបបញញ តិជ
្ត េ្រចើនៃន្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌឆនំ២០០៧ បនែចងយ៉ ងចបស់ថ កររ ំេ

ភបំពនេទេលើនីតិវ ិធី

ឆ េទស។ល។) ប
(ករែឆកេឆរ កររ ឹបអូស ករឃុំខួន
្ល ករេសុើបអេងកត បទបបញញ តិៃ្ត នជំនួយែផនកចបប់ ករវ ិនិច័យ
ឲយភស្តុ

ងែដល្របមូលបនេ

្រពះ ជ

ជញ

េមឃៈ។lxxiii ជងេនះេទៀតករ
េច្រកមlxxvi។

ករកន់កប់

យបំពនេនះ និង

វុធេ

ដកហូតតំែណង េ

លដីកផទុយនឹងនីតិវ ិធី មិនមនតៃម្លចបប់ និងទុកជ

ក់ទណ្ឌកមមវ ិន័យ ្រតូវបនអនុវត្តេលើនគរបលយុតិធ
្ត ម៌ និង្រពះ ជ

ឧទធរណ៍lxxiv ្រកសួងម

ថមីៗេនះ

ល្រកម/

្ត ល

ជញ េ

យអគគ

ៃផទ ្រកសួងករពរជតិlxxv និង្រកុម្របឹក វ ិន័យៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគ

មនករណីដកហូតដំែណងម្រន្តីនគរបលមនក់

យខុសចបប់ ឬករបញ់េបះអនធិបេតយយ។lxxvii ករ
យរង់ចំករេសុើបអេងកត និងចំ

ត់ករតុ

បទបបញញ តិៃ្ត ន្រកម្រពហមទណ្ឌឆនំ២០០៩ បនែចងពី
្រប្រពឹត្តបទេលមើស។ ្របសិនេបើអនក្រប្រពឹត្តបទេលមើស គឺ ជករ
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ករ។lxxviii

ែដលមនពក់ព័នន
ធ ឹងករជួញដូរេ្រគ ងេញ ន

ក់វ ិន័យេផ ងេទៀតេលើម្រន្តីនគរបល គឺករ

ថ នទមងន់េទសជេ្រចើន ដូចជ

ថ នទមងន់េទសៃនអនក

ធរណៈ ករផ្តនទេទស្រតូវមនលកខណៈធងន់ធរង ជង

មញញជន។ បែនថមេលើអំេពើេកងបន្លំ និងអំេពើពុករលួយ បទបបញញ តិស
្ត ីព
្ត ី
ធរណៈ និងបុគគលទទួល
(បងករបួស
មិនគិតពី

នៈេនកនុងជួររ ្ឋ ភិបល ឬមុខតំែណងឬ

យករេបះេឆនត ែដលបន្រប្រពឹត្តបទមនុស ឃត អំេពើហិង
៣០ ៃន្រកមេនះែចងថ ជនេនះនឹង្រតូវបនផ្តនទេទសេ
ភករ និង

ំងពីករបេងកើតអងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយ

ជញ និងម្រន្តី

គឺ្រពះ ជ

ធរណៈេ

ភេសពសនថវៈ។ល។lxxix ម្រ

ន ម) កររ ំេ

ចប់
្រពះ ជ

ណត្តិ

ជញអម

ថ នទមងន់េទសេនះ ក៏អនុវត្តេលើ ជករ
យ

យុរបស់ពួកេគេឡើយ។lxxx

មនករេចទ្របកន់ជបន្តបនទប់េទេលើនគរបល

្ល
កទីមួយ
ធរណៈដៃទេទៀត។lxxxi អងគភព្របឆំងអំេពើពុករលួយ បនេធ្វើសកមមភពចប់ខួនេលើ

ដំបូងេខត្តេពធិ

ត់ កលពីៃថងទី២៩ ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០១០ េ

យេចទ្របកន់ពីបទ្រប្រពឹត្ត

អំេពើពុករលួយ ករឃុំឃំងមនុស ខុសចបប់ និងករកំែហងយក្របក់។lxxxii បនទប់មក ករេកើនេឡើងៃនករ

បណឹ្ត ងជេ្រចើន ដូចជ ករេចទ្របកន់ពីបទអំេពើពុករលួយេលើម្រន្តីពនធ
សងកត់ពីអំេពើពុករលួយពក់ព័នធនឹងសំបុ្រត

ករកប់េឈើ ខុសចបប់lxxxv

និង

ពហ៍ពិពហ៍lxxxiv

ក់ពកយ

រ ៣០រូបlxxxiii ករេចទ្របកន់េលើម្រន្តីឃុំ-

ករេចទ្របកន់ម្រន្តីេខត្តកំពង់ធំពីករទទួលសំណូកពី

ករេចទ្របកន់អតីតសនងករនគរបលេខត្តបនទយមនជ័យពីបទ្រប្រពឹត្តអំេពើពុក

រលួយពក់ព័នន
ធ ឹងករណីជួញដូរេ្រគ ងេញ នlxxxvi។

២. ចបប់ និងនីតិវ ិធីកុងករចប់
ន
ខួន
្ល ករឃុខ
ំ ួន
្ល និងករ

រ ំេ

ភបំពន (មិន

និងនីតិវ ិធី្របកបេ

ក់ទណ្ឌកមម

ចែស្វងរកបនជ

ធរណៈ ្រតឹម្រតូវ និងមិន

មទំេនើងចិត)្ត ្រពមទំងករពរសិទិជ
ធ មូល ្ឋ ន បូរណភព ងគកយ េសរ ីភព និងសន្តិសខ
ុ បុគល
គ

យយុតិធ
្ត ម៌

ចបប់កមពុជ ជពិេសស ្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ ពុំមនជំពូក

ច់េ

យែឡកកំណត់ករពរសិទិរធ បស់ជនជប់-

េចទេនះេទ។ ចបប់ក៏មិនបញ
ជ ក់ពីបទបបញញ តិ្ត និងនីតិវ ិធីកុងករចប់
ន
ខួន
្ល ករឃុំខួន
្ល និងករ

ក់ទណ្ឌកមម ែដលសំេ

ធនករពរសិទិជ
ធ មូល ្ឋ ន ដូចជ បូរណភព ងគកយ េសរ ីភព សន្តិសុខបុគគល និងករជំនុំច្រមះក្តី្របកបេ

យ

យុតិធ
្ត ម៌។
ំ ួន
្ល
២.១. េតើ្រកម្រពទណ្ឌ និង្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ (រួមទំង វ ិធនកររដ្ឋបល ែដលផ្តលក
់ រករពរដល់ករឃុខ

ឬវ ិធនេទសទណ្ឌ)

មនករផ ព្វផ យ

និង

ចែស្វងរកបនយ៉ ងទូ

ផ្លូវករណ៍ែដរឬេទ?
បទបបញញ តិ្រ្ត បឆំងនឹងករឃុំឃំង

យមនបចចុបបននភព

និងមន្រគប់ភ

មទំេនើងចិត្ត ្រតូវបនែចងយ៉ ងចបស់កុង្រកមនី
ន
តិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ និង្រកម

្ល សវនករេលើករឃុំខួនបេ
្ល
្រពហមទណ្ឌ រួមមន មូលេហតុៃនករេចទ្របកន់ និងរយៈេពលៃនករចប់ខួន
និងករ

ក់ពនធនគរ។lxxxvii

បែនថមេលើេនះ

បទបបញញ តិស
្ត ីព
្ត ីជំនួយែផនកចបប់

្របឆំងនឹងករឃុំខួន
្ល

មទំេនើងចិត្ត។lxxxviii ចបប់ែដលអនុម័តេ

១.២៥ ដុ

េមរ ិក កនុង ១េលខ។ ករេបះពុមផ
ព
យ គឺេធ្វើជភ

្ត ះ

សនន

បនេដើរតួនទីចូលរួមចំែណកកនុងករ

យសភ នឹងមនអនុភពេនកនុង ជធនី និងទូទំង

្របេទស។ ្រកម និងចបប់ទំងេនះ ្រតូវបនេបះពុមផ
ព
យកនុង ជកិចច ចំនួន ៨េលខ កនុង ១ែខ និងតៃម្ល្របមណជ
្ល សហរដ្ឋ

មនករបកែ្របជភ

ែខមរ។ ចបប់ និងបទ ្ឋ នគតិយុតិម
្ត ួយចំនួន

អង់េគ្លសេ្រកផ្លូវករណ៍ ពីៃដគូអភិវឌ ន៍ និងអងគករសងគមសុីវ ិល ែដល
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ចែស្វងរកបនេន

េលើេគហទំព័រ

ឬជឯក

រេអឡិច្រតូនិច។

មចស់ជំនួយក៏បនជួយឧបតថមភករេបះពុមពផ យឯក

ដូចជ រដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ភូមិបល និងចបប់ករងរជេដើម។lxxxix េគហទំព័រៃន
ថ ប័នតុ

ករ

រធរណៈ

មិនមន

“្របព័នធផុកទិ
ទ
ននន័យចបប់”

មេគហទំព័ររបស់្រកសួង និង

ផ យចបប់ ក៏្រតូវបនេធ្វើេ

េទxc

ថ ប័ននីតិបបញញ តិ្ត នីតិ្របតិបត្តិ និង

ប៉ុែន្តនេពលបចចុបបនន

ករែស្វងរកចបប់

ករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទិម
ធ នុស និងអងគករ GIZ ជេដើម)xci និងបុគគលឯកជន

ករខិតខំ្របឹងែ្របងទំងអស់េនះ
ពិបករក មកជឯក

រ

បនជួយស្រមួលឲយករែស្វងរកឯក

រចបប់ចស់ៗ

យេសមភ
ើ ព (រួមទំង

ជេគលករណ៍

មរយៈ bloggers ។

រួមទំង

ឯក

យេធ្វើេឡើង

ចអនុវត្តបន

រចបប់ែដល

ចពយករណ៍បន

មចបប់ជរធរមន?

គឺជចេម្លើយវ ិជជមន។xcii

មេធយបយែស្វងរកចបប់របស់

និងេគហទំព័រ
មរយៈ្របភពែដលបនពិពណ៌នខងេលើ ( ជកិចxciii
ច

ប៉ុែន្តក៏មនករផ្តួចេផ្តើមជេ្រចើនកំពុងែតដំេណើរករ

ផលវ ិបក គឺថ ្របជពលរដ្ឋ

ទំង

ជញធមនសមតថកិច)ច និងសម្រសប

ចេម្លើយតបនឹងសំណួរខងេលើ

្របជពលរដ្ឋ គឺេនមនក្រមិត េ
នន)

ច្រកកមពុជ ឧត្តមសនង

ចរកបនកនុងទ្រមង់េអឡិច្រតូនិច ឬឌីជីថល។

២.២. េតើចបប់ទង
ំ េនះងយរកបន ងយ្រសួលយល់ មិនមន្របតិសកមម
ចំេពះមនុស ្រគប់រប
ូ េ

និងព័ត៌មន

ថ ប័ននន មនសនទុះេកើនេឡើង។ ករខិតខំ្របឹងែ្របងចង្រកង និងផ ព្វ

ថ ប័នមិនែមនរ ្ឋ ភិបល (ដូចជ គណៈេមធវ ីៃន្រពះ ជ

យ

រចបប់សំខន់ៗ

េដើមបីបេងកើនមេធយបយែស្វងរកចបប់ឲយកន់ែតទូ

យ។

មញញមនចំេណះដឹងេនមនក្រមិត កនុងែស្វងយល់ពី្របជុំ កយស័ពទចបប់ េទះបីជចបប់
ែខមរ គឺថ ពកយឫសរបស់ កយស័ពទចបប់ ជពកយកមចីពីភ

យ្រតូវបនសរេសរជភ

ឥ

្ឌ បុ ណ ដូចជ

បលី ឬសំ្រសកឹត។ ជករេឆ្លើយតប ទីសីក
្ត រគណៈរដ្ឋម្រន្តីក៏បនខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករចង្រកងសនទនុ្រកមចបប់ និងេធ្វើ

និយមកមមនូវពកយបេចចកេទសចបប់

ែដលេ្របើកុង្រកមរដ្ឋ
ន
បបេវណី

ក៏មនកមមវ ិធីពិភក ចបប់បនចក់បញ
ច ំង

ម

ថ នីយ៍ទូរទស ន៍ជតិ

បនជួយជវ ិភគទនកនុងករេលើកកមពស់ករយល់ដឹងអំពីចបប់
មញញ េ

្រគួ

និង្រកមនីតិវ ិធីរដ្ឋបបេវណី។xciv
xcv

និងឯកជន។

កនុងចំេ

ប

មអនកមនវ ិជជជីវៈ

្ត អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល
ក៏ដូចជ្របជពលរដ្ឋ

យេផ្តតេលើបញ
្ហ នន ដូចជ ្រកម្រពហមទណ្ឌ ចបប់ភូមិបល ចបប់ករងរ ចបប់

រ និងបញ
្ហ វ ិវត្តន៍េផ ងៗេទៀត។

េគលករណ៍អ្របតិសកមមៃនចបប់

ពហ៍ពិពហ៍ និង

និងករណីេលើកែលងមនែចងេនកនុង្រកម្រពហមទណ្ឌ

្រពហមទណ្ឌxcvi េហើយដូចគននឹងនិយម្រកម្រពហមទណ្ឌអន្តរជតិ ករអនុញញតឲយមនករអនុវត្តន៍ចបប់េ
ដូចជ ករអនុវត្តន៍

ជងេនះេទៀត

និង្រកមនីតិវ ិធី
យ្របតិសកមម

មនីតិវ ិធីថីម ករណីេរឿងក្តីមុនេពលចូលជធរមនៃន្រកមេនះ និងករអនុវត្តន៍បញញ តិផ
្ត ្តនទេទសថមី

ែដលអនុេ្រគះដល់ចុងេចទ។xcvii

សញញណល្អៗៃនករអនុវត្តន៍ចបប់េ

របយករណ៍របស់មជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស កមពុជេនឆនំ
យមិនមន្របតិសកមម។xcviii

ករ យតៃម្លមួយចំនួនបនអះ

ងថ តម្លភព ក

នុវត្តន៍ភព ឬករ

បនបង្ហញពី

ចពយករណ៍ៃនចបប់េនកនុង្របព័នធ

ចបប់កមពុជxcix គឺេនមនក្រមិត។ េទះបីជ ភពេសមើគនចំេពះមុខចបប់្រតូវបនែចងក៏េ

មនភព្របទំង្របទិស។ ឧទហរណ៍ ចបប់សីព
្ត ីបទបរ ិ

២០១០

យc ក៏េនកនុងករអនុវត្តន៍េន

រេករ ិ៍ ្ត និងករផ្តល់ព័ត៌មនមិនពិត ្រតូវបនអនុវត្តចំេពះែត

បុគគលមួយចំនួននិងមនលកខណៈលំេអៀង ្របឆំងនឹងអនកកែសត សកមមជនសិទិម
ធ នុស
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និងេមដឹកនំនេយបយ។

សំណុំេរឿងក្តីពក់ព័នធនឹងករដកអភ័យឯកសិទិស
ធ មជិកសភ ៣រូប ែដលមកពីគណបក ្របឆំង េដើមបី
រេករ ិ៍ ្ត និងករផ្តល់ព័ត៌មនមិនពិត។ci ្របភពេផ ងេទៀត បនអះ

្រពហមទណ្ឌពីបទបរ ិ

ចេចទ្របកន់

ងថ បទបបញញ តិច
្ត បប់ ដូចជ

ចបប់សីព
្ត ីករ្របយុទធ្របឆំងករជួញដូរមនុស និងេសចក្តី្រពងចបប់សីព
្ត ីករ្រគប់្រគងេ្រគ ងេញ ន ្រតូវបនេ្របើជញឹក
ញប់កុងករេចទ្របកន់
ន
អក
ន រកសុីផូវេភទ
្ល

េ្រគ ងេញ ន។cii

២.៣.

និងអនកេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នជួសឲយឈមួញ

ជំនួសឲយអនកជួញដូរមនុស

ចរដ្ឋបល/វ ិធនករបងករករឃុខ
ំ ួនបេ
្ល

េតើចបប់មនអំ

ឬសវនករកនុងអំឡងេពលឬេ្រកអំ
ឡងេពលែដល្របេទសសថ
ត
ិ េនកនុងភព
ុ
ុ
េពលេវ
៤៨េម៉ ង និង

អតិបរម ែដល្រតូវបនអនុញញតឲយមម្រន្តីនគរបល

សនន

េ

ន ក់ករនគរបល ឬកង ជ

យមិនមនករេចទ្របកន់

សនន?
ចេធ្វើករឃុំខួនជនជប់
្ល
សង យ
័
គឺរយៈេពល

្ណ ះ ប៉ុែន្ត្រតូវេសនើសុំេទ្រពះ ជ

ចពនយបនែត ២៤េម៉ ង េទៀតប៉ុេ

ែដលជនសង យ
័ មកដល់ទី

្ត ះ

ជញ។ េពលេវ

វុធហតថ។ ករណីេលើកែលង នីតិជន

ciii
ចបប់កមពុជក៏អនុញញតឲយមនករពនយេពលឃុំខួនបេ
្ល
មិនសថិតេ្រកមករឃុំខួនេទ។
្ល

្ត ះ

ចប់ ប់ពីេពល

យុេ្រកម

យុ ១៤ឆនំ

សនន ឬករឃុំខួនរង់
្ល
ចំ

សវនករ ប៉ុែន្ត មនករក្រមិតរយៈេពល និងមូលេហតុៃនករឃុំខួនេនះេទ។
្ល
ករផុតកំណត់រយៈេពលៃនករឃុំខួន
្ល
បេ

្ត ះ

សនន

ឬករខកខនរបស់េច្រកមេសុើបសួរកនុងករចង្អុលបង្ហញភស្តុ

ងកនុងករឃុំខួន
្ល

នឹងនំឲយមនេ

ះ

ជ ក់នូវេគលករណ៍ៃនកតិក
ែលងជន្រតូវេចទឲយេនេ្រកឃុំ។civ ចបប់រដ្ឋធមមនុញញ និង្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ គឺមនបញ

្ត ំងេនះ
សញញស្តីពីសិទិព
ធ លរដ្ឋ និងសិទិន
ធ េយបយ (ICCPR) អំពីករជំនុំជ្រមះឲយបនឆប់រហ័សcv េហើយបទបញញ តិទ
មិនបនអនុញញតឲយមនករឃុំខួនេ
្ល
្របេទសសថិតេនកនុង

ថ នភពភព

ជញយុកលបទេលមើស។cvi

យពុំមនករេចទ្របកន់

ឬជំនុំជ្រមះកំឡុងេពល

ឬេ្រកអំឡុងេពលែដល

សនន។ ផទុយមកវ ិញ ករេចទ្របកន់បទ្រពហមទណ្ឌនឹង្រតូវរ ំលត់េនេពលែដលផុត

ករេកើនេឡើងៃនករឃុំខួនហួ
្ល
សនីតិវ ិធី េធ្វើឲយមនករចេង្អ តែណនេនកនុងពនធនគរ (េមើលកនុងសូចន ករ III)។

អងគករ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទិក
ធ មពុជ (CDP) បនែថ្លងេនកនុងរបយករណ៍មួយថ កនុងករណីខ្លះ ជនជប់េចទ
្រតូវបនឃុំខួនរយៈេពល
្ល
១ែខ ែថមេទៀត េដើមបីរង់ចំករប្តឹងឧទធរណ៍របស់្រពះ ជ

េ

យចបប់

ករឃុខ
ំ ួនេ
្ល

ឬករ

ក់ពិន័យ

រួមមន

ភបំពន ឬករ

ករ្រប្រពឹតេ្ត

ក់ទណ្ឌកមម

យអមនុស ធម៌

យគមនករេចទ្របកន់ ឬជំនុំជ្រមះ និងកត់េទស្រប

្រតូវបនកំណត់កុងកលៈេទសៈ
ន

ជញ បនទប់ពីរយៈេពលៃនករឃុំខួន
្ល

ដំបូង្របកសថ ពុំមនពិរទ
ុ ធភព។cvii

រង់ចំសវនករ្រតូវបនផុតកំណត់ និងេ្រកយពី

២.៤. េតើចបប់ករពរជនជប់េចទពីកររ ំេ

ច

មទំេនើងចិត្ត ឬហួសពីករកំណត់

ករេធ្វើទរណកមម

រជីវ ិតេ

ករចប់ខួន
្ល

មអំេពើចិត្ត

យខុសចបប់? េតើសទ
ិ ិធ habeas corpus

ែដរ?

្របេទសកមពុជបនផ្តល់សចចប័នេលើអនុសញញ្របឆំងនឹងនឹងករេធ្វើទរុណកមម

្រប្រពឹត្តកមមែបបអមនុស ធម៌ ឬេថកទប ឬទណ្ឌកមមេផ ងៗ (CAT) េទះបីជយ៉ ង
ករបងករថនក់ជតិឯក ជយមួយេនេឡើយ។cviii ជេគលករណ៍ ម្រ

និងភពៃ្រពៃផ េផ ងេទៀត
េនមិនទន់បនបេងកើតយន្ត

៣៨(៤) ៃនរដ្ឋធមមនុញញកមពុជ បនផ្តល់នូវករ

ករពរដល់ជនជប់េចទពីករ្រប្រពឹតិប
្ត ំពនេលើរប
ូ ងកយ ឬករបំពនេផ ងៗ ដូចជ ករ
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ក់ជេទសបែនថមដេលើ

អនកជប់ឃុំឃំង ឬអនកេទស។ អនក្រប្រពឹត្តអំេពើេលមើសមិនថជ ជករ
ម្រកម្រពហមទណ្ឌបចចុបបនន។cix េលើសពីេនះ ភស្តុ

ងទទួលបន

ធរណៈ ក៏្រតូវផ្តនទេទសេ

បនឃុំខួនេ
្ល

យនគរបល

មនក់

ចេធ្វើេទបន លុះ្រ

្រតូវែតេ

ខ្លួន។ ម្រន្តីនគរបល្រតូវបញូជ នសំណុំេរឿងេទកន់្រពះ ជ

្រតូវបនឃុំខួន
្ល

ឃុំខួនបេ
្ល

្ត ះ

ច្រតូវបនេ

សនន

មនែចងកនុងម្រ
េទ

ជញ េដើមបីចំ

ះែលង េនេពលគមនមូល ្ឋ នចបស់

៣១ ដល់ម្រ

ជញ

េនេពលផុតកំណត់រយៈេពលឃុំ

ត់ករេចទ្របកន់បន្តេទៀត។cxi ជនែដល

ស់កុងករឃុ
ន
ំខួន
្ល ឬផុតកំណត់រយៈេពលៃនករ

ឬេនេពលមនករេសនើសុំរបស់ជន្រតូវេចទ។cxii

(ឬករពនយរេពលៃនករឃុំខួន)
្ល

៥០ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ករចប់ខួន
្ល ឬនំខួនជន
្ល

មចបប់ ចំែណកឯករណី ្របេទសជតិសិត
ថ កនុងភព

េហតុនំឲយមនករក្រមិតសិទិ។
ធ ចប់
្របេទសឲយសថិតកនុងភព

យ្រពះ ជ

ល់ករេចទ្របកន់ករ

្ត បប់។cx ជនែដល្រតូវ
មបញញ តិច

ែតអនុវត្តឲយបន្រតឹម្រតូវ

ះែលងឲយមនេសរ ីភពេ

ម

មមេធយយបយមិន្រសបចបប់ ដូចជ ករបងខិត

បងខំផូវកយ
្ល
ឬផ្លូវចិត្ត ្រតូវែតចត់ទុកថឥតបនករ។ ជងេនះេទៀត រដ្ឋធមមនុញញបនកំណត់ថ
ករចប់ខួន
្ល ឬករឃុំខួនជន
្ល

យអនុេ

មនក់េទតុ

សនន ពុំ្រតូវបនកំណត់ចបស់

សិទិែធ ដល

ករ្រតូវអនុេ

ស់េនះេទ ដូេចនះ

ម
ចជ

ំងពីករអនុម័តរដ្ឋធមមនុញញឆនំ១៩៩៣ ពុំទន់មនចបប់ ឬអនុ្រកិតយ ្របកស

ក់

សននេនេឡើយេទ (សូមបីែតកនុងអំឡុងេពលជប់គំង នេយបយរយៈេពល ១ឆនំ ពីែខកកក

ឆនំ២០០៣ ដល់ ែខមិថុន ឆនំ ២០០៤)។cxiii
េទះបីជ

ចបប់

មឃត់ករេ្របើ្របស់ករេធ្វើទរុណកមមេ

រភពពីជនសង ័យ្រប្រពឹត្តបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ
ទរុណកមម្រតូវបន្រប្រពឹត្តយ៉ងទូលំទូ

យម្រន្តីនគរបល

កនុងករទទួលបនចេម្លើយ

ក៏អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយចំនួន

បន យករណ៍ថ

ករេធ្វើ

យ អងគករ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទិក
ធ មពុជ បនកត់សមគល់ថ ករណីៃនករ

េធ្វើទរុណកមមេលើផូវកយ
្ល
ឬផ្លូវចិត្ត ពុំ្រតូវបនចត់ទុកថជករេធ្វើទរុណកមមេទ។cxiv

២.៥. េតើចបប់បនបញញតិព
្ត ីករសនមតទុកជមុនថគមនេទសែដរឬេទ?
ចបប់សនមតថ ជនជប់េចទជជនស្លូត្រតង់គមនេទស រហូតដល់មន

ល្រកម

ជនជប់េចទជជនស្លូត្រតង់

មនែតកនុងករណីេលើកែលង
សនន)។cxvi េយង

បេ

្ត ះ

និងអនុេ

គឺេគលករណ៍ៃនករឃុំខួនបេ
្ល

ម

មលកខខណ្ឌជក់

ក់

្ត ះ

ករ ែដសេ្រមច

ឧទហរណ៍មួយ ែដលចបប់

សនន

(កនុងេគលករណ៍កំណត់ថ

ថ មនពិរទ
ុ ភ
ធ ព។ ចំែណកវ ិមតិសង ័យ ្រតូវបនជ្របេយជន៍ដល់ជនជប់េចទ។
សនមតថ

ថ ពរពីតុ

cxv

ែដលជនជប់េចទ

ច្រតូវបនឃុំខួនបេ
្ល

មរបយករណ៍របស់មជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស កមពុជ បនឲយដឹងថ េសចក្តីសេ្រមចៃនករឃុំខួន
្ល

សននរបស់តុ

ករមនចំនួន ១៧៦ករណី កនុងចំេ

ធ នុស កមពុជ
ម ១៩៩ករណី។cxvii មជឈមណ្ឌលសិទិម

បន យករណ៍បន្តថ េសចក្តីសេ្រមចភគេ្រចើន គឺបនសនមតថ ជនជប់េចទមនេទស េនមុនេពល្របកស
្រកម។cxviii

២.៦. េតើជនជប់េចទមនសិទិទ
ធ ទួលបនេមធវ ីភ្លមៗ ឬ
ឬសិទិទ
ធ ទួលករតំ

្ត ះ

ងេ

យេមធវ ីេន្រគប់ដំ

ជនជប់េចទពុំមនលទធភពបង់ៃថ្លេស ?

ក់កលៃននីតិវ ិធីតុ

ច្រប្រស័យទក់ទងជមួយេមធវ ីេ
ករ

ជំនួយែផនកចបប់?
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យេទៀងទត់

ឬេមធវ ី្រតូវបនែតង

ធ ង
ំ េនះ
េតើជនជប់េចទ្រតូវបនផ្តលព
់ ័ត៌មនពីសទ
ិ ិទ

ល

ង
ំ ចំេពះ

្របសិនេបើពួកេគគមន

្របភពទីមួយៃនជំនួយែផនកចបប់
ករ”។cxix

មផ្លូវតុ

គឺរដ្ឋធមមនុញញ

ែដលបនែចងថ “្រគប់ពលរដ្ឋទំងអស់មនសិទិក
ធ រពរខ្លួន

គឺ្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ

្របភពទីពីរ

ែដលែចងពីដំ

ក់កលនីមួយៗ

ជនជប់េចទ្រតូវបនផ្តល់ព័ត៌មនពីសិទិក
ធ ុងករទទួ
ន
លបនជំនួយែផនកចបប់
េមធវ ី មុននឹងចំ

ត់ករ

មួយេធ្វើេឡើងេ

និង

ថ នភពែដល

និងត្រមូវករឲយមនវត្តមនជមុនរបស់

្ត ម៌ (នគរបល ្រពះ ជ
យម្រន្តីយុតិធ

ជញ និងេច្រកម)។ ម្រន្តីយុតិធ
្ត ម៌

ធ ទួលបនជំនួយែផនកចបប់។cxxi េទះបីជ ជនជប់សង យ
័ មន
ត្រមូវcxx ឲយផ្តល់ព័ត៌មនេទជនជប់េចទ អំពីសិទិទ
សិទិទ
ធ ទួលបនជំនួយែផនកចបប់

ក៏សិទិេធ នះទទួលបនេ្រកយរយៈេពល

២៤េម៉ ង

បនទប់ពីករឃុំឃំងេ

យម្រន្តី

ធ ទួលបនជំនួយែផនកចបប់ អងគករ្រកុមអនកចបប់ករពរសិទិក
ធ មពុជ បន
នគរបល។cxxii េទះបីជ ចបប់បនផ្តល់សិទិទ

ឲយដឹងថ ពុំមនជនជប់េចទ

មនក់ទទួលបនជំនួយែផនកចបប់ភ្លមៗេ្រកយេពលចប់ខួន
្ល
និងពុំមនបនទប់ឯកជន

ធ នុស កមពុជ បនបង្ហញ
ែដលផ្តល់ដល់េមធវ ីកនុងករជួប្រប្រស័យជមួយកូនក្តីេឡើយ។cxxiii ចំែណក មជឈមណ្ឌលសិទិម

ថ សវនករចំនួន ៦៤ កនុងចំេ
ឧ្រកិដ្ឋចំនួន ៥ កនុងចំេ

ចបប់។cxxiv

មសវនករ ១៩៩ ពុំមនជំនួយពីេមធវ ីេទ ចំែណកឯសវនករេលើសំណុំេរឿង

ម ១០៥ ក៏ពុំមនវត្តមនេមធវ ីែដរ េទះបីជចបប់បនត្រមូវ

ច់ខតឲយមនអនកតំ

្របភពទីបីៃនសិទិទ
ធ ទួលបនជំនួយែផនកចបប់ គឺចបប់សីព
្ត ីគណៈេមធវ ីៃន្រពះ ជ

ងផ្លូវ

ច្រកកមពុជcxxv និងបទ

cxxvi
េ្រកមបបញញតិេ្ត នះ េមធវ ី្រគប់រប
ូ ្រតូវចូលរួមផ្តល់ជំនួយែផនកចបប់។cxxvii បែនថមេលើេនះ ជន្រកី្រក្រតូវ
បញ
ជ ៃផទកុង។
ន

ទទួលបនេស ជំនួយែផនកចបប់េ
េមធវ ី។cxxviii

កមពុជ េ

យឥតគិតៃថ្ល

េមធវ ីករពរេរឿងក្តី្របជជន្រកី្រក

យែផ្អកេលើនីតិវ ិធីជក់

មរយៈមូលនិធិែដលបនមកពីវ ិភគទនៃនសមជិកៃនគណៈ

គឺទទួលបនេស ពីមូលនិធិរបស់គណៈេមធវ ីៃន្រពះ ជ

ក់ និងតៃម្លែដលបនកំណត់កុង
ន ១ឆនំម្តង េ

ជងេនះ ករណីែដលេមធវ ិពុំបនបំេពញកតព្វកិចចឲយបនេពញេលញ គឺ
ករ្រ

វ្រជវមួយេនឆនំ២០០៦

គ ល់ថ

យេមធវ ីែដលេធ្វើករេនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល

គឺផ្តល់ទំង្រសុងេ
្រពះ ជ

បនទទួល

ច្រកកមពុជ និងករករពរក្តីេ

ច្រក

យ្រកុម្របឹក គណៈេមធវ ី។ សំខន់

ច្របឈមនឹងករ

ក់វ ិន័យ។

េស ជំនួយែផនកចបប់កុង្របេទសកមព
ន
ុជសព្វៃថងេនះ
េលើកែលងែតេស ផ្តល់េ
cxxix

យមិនយក្របក់កៃ្រមពីេមធវ ីឯកជន។

ករ

យគណៈេមធវ ីៃន

ទ បសទង់មតិមួយេនចុងឆនំ

២០០៦ បនបង្ហញថ ្របជជនកមពុជមនក្រមិតយល់ដឹងតិចតួចអំពីករទទួលបនេស ជំនួយែផនកចបប់ និងពីកែន្លង
ែដលពួកគត់

ចទទួលបនេស េនះ។ ជទូេទ ្របជពលរដ្ឋទទួលបនព័ត៌មនេនះពី

ជញធរមូល ្ឋ ន។ ផទុយេទ

វ ិញ កូនក្តីមួយចំនួនមនផលវ ិបកែផនកហិរញញ វតថុកនុងករេធ្វើដំេណើរេទកន់ករ ិយល័យផ្តល់ជំនួយែផនកចបប់

ករទំនក់ទំនងេ

យផទល់ជមួយេមធវ ី។ ជងេនះេទៀត ក្រមិតយល់ដឹងៃនចបប់ បន

ចបប់ឲយទន់េពលេវ
្រ

និង្របកបេ

យ្របក់េបៀវត រ ៍ និងករចំ

េដើមបីេធ្វើ

ង
ំ ដល់ករផ្តល់ជំនួយែផនក

យ្របសិទិភ
ធ ព។ កង្វះធនធនមនុស (េមធវ ី) ថវ ិក និងហិរញញ វតថុស្រមប់េ

យេលើករេសុើបអេងកត ្រពមទំង ករចំ

ះ

យនន េ្រគ ងបរ ិកខេអឡិច្រតូនិក និង

អតថបទចបប់ែដលមនជធរមន។cxxx ករជួបវ ិបត្តិេសដ្ឋកិចច បនេធ្វើឲយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយចំនួនកំពុង្របឈម

នឹងករបិទទ្វរ ឬក៏្រតូវេធ្វើករផ្លស់បូរទី
្ត

ទី

ំងករ ិយល័យ ពីេ្រពះពុំមនលទធភពកនុងករបង់ៃថ្លជួលទី

ំង។cxxxi ករប្តូរ

ំងថមីេធ្វើឲយមនករលំបក ដល់កូនក្តីែដលមនជីវភព្រកខ ត់ េដើមបីទទួលបនជំនួយែផនកចបប់។ ករពុំមនមូលនិធិ

្រគប់្រគន់ គឺជឧបសគគមួយ ែដលេធ្វើឲយេស ជំនួយែផនកចបប់ពុំមន្របសិទិភ
ធ ព េ្រពះបនបងខំឲយេមធវ ីែស្វងរក្របក់
ចំណូលបែនថមស្រមប់ផគត់ផគង់ជីវភព និង្រគួ

រខ្លួន ជជងករេផ្តតសំខន់េលើករងរករពរផល្របេយជន៍

ធរ-

ណៈ។ សមតថភព និងវ ិជជជីវៈរបស់េមធវ ី ក៏ជបញ
្ហ េចទែដលេធ្វើឲយករផ្តល់េស ជំនួយែផនកចបប់ ែដលគមន្របសិទិធ
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ភព។
២.៧. េតើចបប់ធនចំេពះជនជប់េចទនូវសិទិទ
ធ ទួលបនករផ្តលព
់ ័ត៌មន អំពីករេចទ្របកន់ េនកនុងេពល

សម្រសប មនេពលេវ

្រគប់្រគន់កុងករេរៀបចំ
ន
ករពរខ្លួន និងទំនក់ទំនងជមួយេមធវ ី?

ជនជប់េចទមនសិទិទ
ធ ទួលបនករផ្តល់ព័ត៌មនជមុន អំពីបទេចទ្របកន់ជក់

ែដល

ចយល់បន។cxxxii េមធវ ីករពរក្តីឲយជនជប់េចទ មនរយៈេពលែត ៥ៃថង កនុងករពិនិតយេមើលសំណុំេរឿងមុន
្ត
ជនជប់េចទមនេពលេវ
ក់កលេច្រកមេសុើបសួរcxxxiii េទះបីជមនករបបញញ តិថ

ចូលេឆ្លើយបំភឺេ្ល នដំ

កនុងករេ្រត មករពរខ្លួន។cxxxiv ម្រ

៤៥៧ និង ម្រ

ែដលជនជប់េចទ្រតូវករេ្រត មករពរខ្លួន
បទបបញញ តិេ្ត ផ ងេទៀតទក់ទងនឹងេពលេវ
បង្ហញខ្លួនភ្លម) ម្រ

េនកនុងសវនករ) ម្រ
រ

ក់េលើខួន
្ល េនកនុងភ

៤៦៦ ៃន្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ បនែចងពីេពលេវ

េហើយេពលេវ

េនះ

សម្រសប

មទីកែន្លងរបស់ជនជប់េចទ។cxxxv

៣០៤ (នីតិវ ិធីៃនករ

សម្រសបកនុងករេ្រត មករពរខ្លួន គឺមនកនុង ម្រ

៣១៩ (ករពិនិតយេមើលសំណុំេរឿង)cxxxvi ម្រ
៤២៨ (ករ

្រស័យ

សមរមយ

៣២២ (វ ិធនទក់ទងនឹងភគីែដលមនវត្តមន

ក់សំណុំេរឿងជូនពិនិតយ) និងម្រ

៤២៩ (ករពនយររយៈេពលៃនករសរេសរ

)។

េនកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង ដូចមន េនកនុងរបយករណ៍របស់មជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស ជនជប់េចទេសទើរ

ែតទំងអស់ទទួលបនព័ត៌មនអំពីបទេចទ្របកន់េលើពួកេគ។cxxxvii េទះបីជយ៉ ង
េចទមនេពលេវ

មនចំេ

ទថេតើជនជប់-

្រគប់្រគន់កុងករេ្រត
ន
មករពរខ្លួន េនេពលពួកេគ ឬេមធវ ីពួកេគទទួលបនករជូនដំណឹងកនុង

រយៈខ្លីមុនៃថងសវនករ (ជពិេសស សវនករេលើអងគេហតុេសចក្តី)។cxxxviii មួយវ ិញេទៀត ករធននូវករ្រប្រស័យទក់

ទងេ

យេសរ ី រ ងជនជប់េចទ និងេមធវ ី (េ

យមិនមនករ

ពរខ្លួនរបស់ជនជប់េចទ)។

២.៨.

េតើចបប់បនធនដល់ជនជប់េចទនូវសិទិទ
ធ ទួលបនករជំនុំជ្រមះេ

ជំនុំជ្រមះចំេពះមុខជនជប់េចទ និងករករពរខ្លួនេ

ពិនិតយភស្តុ

្ត ប់ ឬថតសេម្លង) មនែចងកនុងម្រ

ង)?

យខ្លួនឯង ឬេ

េទះបីជ ពុំមនវកយស័ពទចបប់អំពី “ករជំនុំជ្រមះេ

យគមនករពនយរេពល

យេមធវ ី (ករសួរេដញេ

“...េ

ក ី និងករ

មឃត់ករពនយរេពល

យគមនករពនយរេពល” “...ករពនយរេពលេ

យបនទន់”។ េនកនុងនីតិវ ិធីៃនករបង្ហញខ្លួនភ្លម ្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌបនត្រមូវឲយ្របកស

េពល ២សប្តហ៍ េនចំេពះមុខជនជប់េចទ។cxl កនុងករណីែដល្រពះ ជ

ដំេណើរករនីតិវ ិធីបង្ហញខ្លួនភ្លម ករណីេនះពុំបនកំណត់ពីេពលេវ
្រកម គឺេធ្វើេន “កនុងកំឡុងេពលសមរមយ”។cxli

បទបបញញ តិ្តសីព
្ត ីករឃុំខួនរង់
្ល
ចំសវនករ ឬករឃុំខួនបេ
្ល
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ល

ករ

យគមនករពនយរេពល” ក៏្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌបនផ្តល់

សិទិឲ
ធ យសភេសុើបសួរ កនុងករធនថ ដំេណើរករនីតិវ ិធីពុំមនករពនយរេពល។cxxxix ករ
មនបទបបញញតិម
្ត ួយចំនួនបនេ្របើពកយ ដូចជ “...េ

១៤៩ (សិទិក
ធ រ

ជក់

្ត ះ

យមិនចំបច់” ឬ
ល្រកម កនុងអំឡុង

ជញបញ
ជ ឲយមនករេសុើបអេងគត ជជង

ក់េទ ្រគន់ែតែចងថ ករ្របកស

សនន ក៏ធនពីេគលករណ៍ជំនុំជ្រមះេ

ល

យ

គមនករពនយរេពល។ រយៈេពលៃនករពនយេពលឃុំខួន
្ល ្រតូវបនបញ
ជ ក់យ៉ងជក់
និង

យុរបស់ជន្រតូវេចទ។cxlii ម្រ

ក់េយង

ម្របេភទៃនបទេលមើស

២៩៤ ៃន្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ បនផ្តល់នូវរយៈេពលឃុំខួនបែនថ
្ល
មចំនួន ៤ែខ

កនុងករបញចប់ករេសុើបសួររបស់ខួន។
្ល
មជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស េលើកេឡើងថ មនករណីចំនួន ៨ កនុងចំេ
ភេលើដំេណើរករនីតិវ ិធី។

មនកររ ំេ

សំណុំេរឿងភគេ្រចើន

ែដលបន យករណ៍េ

បនបង្ហញថ ករឃុំខួនរង់
្ល
ចំសវនករ គឺេលើសពីរយៈេពលៃនករផ្តនទេទស
ដល់ ២ឆនំ។

សិទិរធ បស់ជនជប់េចទកនុងករសួរេដញេ

ថ ្រពះ ជ
េ

ជញផងែដរ

សវនករេធ្វើេឡើងេ
សិទិប
ធ ឹង
្ត ជំទស់នឹង
ជក់ែស្តង
បង្ហញភស្តុ

េ

ក ី និងពិនិតយភស្តុ

ក ី ប៉ុែន្ត េមធវ ីករពរក្តីក៏

ជញជអនកេធ្វើករេកះេ

យ្រពះ ជ

ល

យេសនើសុំឲយតុ

ករ

ច

ម ១៩៩

យមជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស

ចពី ១សប្តហ៍ ដល់ ១ឆនំ ឬរហូត

ង្របឆំងខ្លួន ្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌែចង

ក់ជូនេឈមះ

ក ី ែដលមិនបនេកះេ
ក។
ី cxliii

្ត ប់សកខីកមមរបស់ពួកេគកនុងនមជ

កនុងករណីែដល

យគមនវត្តមនជនជប់េចទ (សវនករកំបំងមុខ) ្រកមេនះបន អនុញញតឲយជនជប់េចទមន
ល្រកមកំបំងមុខ។cxliv
កមមវ ិធីឃ្លំេមើលតុ

ង និងពិនិតយភស្តុ

ករមួយបនបង្ហញថ

ជនជប់េចទ្រគប់រប
ូ ្រតូវបនផ្តល់ឱកសឲយ

ង្របឆំងខ្លួន។ របយករណ៍ឃ្លំេមើលតុ

ករេនះ បនកត់សមគល់ថ

ក់

ក ីមន

វត្តមនេនកនុងបនទប់សវនករ គឺេនមុនេពលខ្លួនផ្តល់សកខីកមម។

២.៩. េតើចបប់បនផ្តលស
់ ទ
ិ ិប
ធ ឹង
្ត ឧប្រស័យេទតុ
ករប្តឹងឧប្រស័យេទ

ចេធ្វើេឡើងេ

មនីតិវ ិធីចបប់ែដរឬេទ?

យមនថិរេវ

កំណត់cxlv ចំែណកេទតុ

មអជញយុកលៃនបណឹ្ត ងឧទធរណ៍។cxlvii កនុងករណីមនករជំទស់នឹង

គឺេយង
មន

ឧទធរណ៍

ករជន់ខស
ព ់

ល្រកម

ថ ពររបស់តុ

នុភពជអជញអស់ជំនុំ ្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ ក៏បនអនុញញតឲយមនបណឹ្ត ងេសើេរ ើេទកន់តុ
cxlviii

េពញអងគ)។

្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌថមី មិន្រតឹមែតផ្តល់លទធភពកនុងករប្តឹងឧប្រស័យនឹង

ជ្រមះេទ ែថមទំងេសចក្តីសេ្រមចរបស់េច្រកមេសុើបសួរ ដូចជ ករឃុំខួនបេ
្ល

្ត ះ

ករកំពូលcxlvi
ករ ែដល

ករកំពូល (សភ

ល្រកមរបស់េច្រកមជំនុំ

cxlix

សនន។

ករេ្របើ្របស់សិទិប
ធ ឹង
្ត ឧប្រស័យ េនែតជួបឧបសគគ។ េនែខកុមភៈ ឆនំ២០១០ អងគករលីកដូ (LICADHO)
បនេចញផ យអតថបទសេងខបមួយ អំពីឧបសគគកុងករប្ត
ន
ឹងឧប្រស័យ រួមមន មេធយបយដឹកជញូជ នរបស់ពនធនគរ
ឧទធរណ៍ កង្វះខតថវ ិករចំ

ននេទកន់

្រស័យ និងករចំ
៥៤០នក់

យេលើករេធ្វើដំេណើរ ដូចជ ៃថ្ល

ំង កង្វះបុគគលិក ទីកែន្លង

ន ក់

យេផ ងៗស្រមប់បុគគលិក។ល។cl ជលទធផល អនកេទសេនកនុងពនធនគរេខត្តចំនួន៧ ចំនួន

ែដលរង់ចំសវនករបណឹ្ត ងឧទធរណ៍

កំពុង្របឈមនឹងករខកខនមិនបនចូលរួមសវនករេលើបណឹ្ត ង

ឧទធរណ៍របស់ខួន
្ល “សវនករឧទធរណ៍កំបំងមុខ”។cli អតថបទេនះclii បនបន្តថ ឧបសគគទំងេនះ បនេធ្វើឲយករករពរក្តី

មិនមន្របសិទិភ
ធ ព និង/ឬ មិនមនេពលេវ
បញូជ នេទកន់

្រគប់្រគន់ស្រមប់េ្រត មករពរខ្លួនេ

ឧទធរណ៍េនៃថងសវនករ។cliii
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យេហតុថ ជនជប់េចទ

ច្រតូវ

២.១០.

េតើចបប់បន

មឃត់ករេ្របើ្របស់ចេម្លើយ

ជនជប់េចទកនុងករេនេសង មមិនេឆ្លើយែដរឬេទ?
រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ

េ
េ

ច្រកកមពុជ

បន

យែផ្អកេលើជំេនឿេ

ភស្តុ

ង ឬមិន

ល់ភស្តុ

ងទំងអស់

យបងខំ

“ជភស្តុ

មឃត់នូវករេ្របើ្របស់ចេម្លើយ

្ត ំពីវ ិធនៃនភស្តុ
ង”។cliv បែនថមេលើេនះ បទបបញញ តិអ
យសនមតថ

រភពេ

ង”
រភពេ

និងបនធននូវសិទិធ
យបងខំ

“ជភស្តុ

ង ្រតូវបនរួមបញូច លកនុង្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌថមី (ឆនំ២០០៧)

ចទទួលយកបន

េហើយេច្រកមជំនុំជ្រមះនឹងថ្លឹងែថ្លងអំពីតៃម្លភស្តុ

clv
្ល
ប៉ុែន្តជក់ែស្តង ភស្តុ
ម ះ្រតង់ និងពិត្របកដរបស់ខួន។

ចទទួលយកបនេឡើយ រួមមន ភស្តុ

ងទទួលបន

ងជក់

ង

ក់មួយចំនួន គមនតៃម្លជ

មរយៈករបងខិតបងខំ ងកយ ឬផ្លូវចិត្ត និង

ងទទួលបនពីករ្រប្រស័យទក់ទង រ ងជនជប់េចទ និងេមធវ ី។clvi ្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌក៏បនករពរសិទិធ

ភស្តុ

របស់ជនជប់េចទកនុងករេនេសង មមិនេឆ្លើយេន្រគប់ដំ
ប៉ុែន្តេនករអនុវត្តន៍េនែតជួបបញ
្ហ ្របឈម។
មនុស កមពុជឆនំ២០១០

ក់

ទំងកលេសុើបសួរ

ឧទហរណ៍

និងដំ

របយករណ៍ឃ្លំេមើលតុ

បនញ
ុ ំងឲយេឃើញពីសញញណៃនករទញយកចេម្លើយ

រភពេ

ក់កលជំនុំជ្រមះclvii

កររបស់មជឈមណ្ឌលសិទិធ
យករបងខិតបងខំ

(គំ ម

កំែហង) ឬករេធ្វើទរុណកមម (ករេ្របើកម្លំង)។clviii អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ក៏បនឲយដឹងថ ទរុណកមម គឺជទម្លប់មួយ

ែដលម្រន្តីប៉ូលីសកំពុងបន្តអនុវត្ត េ្រពះពួកេគខ្វះនូវករបណុ្ត ះប
ភពនិទណ្ឌភព។clix

២.១១. េតើចបប់បន
សេ្រមចជ

មឃត់ចំេពះករជំនុំជ្រមះ ឬផ្តនទេទសេលើកទីពីរចំេពះបទេលមស
ើ
ែដលតុ

ករបន

ថ ពរថ មនេទស ឬគមនេទស ែដរឬេទ?

្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ ពិតជបន
តុ

្ត ល្រតឹម្រតូវ ខ្វះមេធយបយកនុងករេសុើបអេងកត និង

ករបនសេ្រមចជ

មឃត់ចំេពះករជំនុំជ្រមះ ឬផ្តនទេទសេលើកទីពីរចំេពះបទេលមើស ែដល
ជញអស់ជំនុំ)clx ករណីេលើកែលង បណឹ្ត ងេសើេរ ើ ្រតូវ

ថ ពរថ មនេទស ឬគមនេទស (គឺជ

បនអនុញញតឲយមនករជំនុំជ្រមះេឡើងវ ិញ។clxi

ចំែណកេគលករណ៍ជទូេទៃន

ែលងេទស ពុំែមនជឧបសគគកុងករជំ
ន
នុំជ្រមះជន

ករអនុេ្រគះេទស

និងករេលើក

មនក់េនះេឡើយ ជពិេសស បទឧ្រកិដ្ឋធងន់ធងរ (បទឧ្រកិដ្ឋ្របឆំង

នឹងមនុស ជតិ បទឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគម និងបទឧ្រកិដ្ឋ្របល័យពូជ

សន៍)។clxii

២.១២. េតើចបប់បនផ្តលស
់ ទ
ិ ិទ
ធ មទរសំណងឲយទន់េពលេវ

និងមន្របសិទិភ
ធ ព ចំេពះកររ ំេ

ភបំពន

សិទិជ
ធ មូល ្ឋ នែដរឬេទ?
ជទូេទ សិទិធ និងេសរ ីភពៃន្របជពលរដ្ឋែខមរ្រតូវបនករពរេ
និង្រកម្រពហមទណ្ឌ បនផ្តល់សិទិទ
ធ មទរសំណងេនតុ
្របឆំងនឹង ជករ
្រ
រ ំេ

ធរណៈ។clxiv

យ និងផ្តល់សំណងេ

យអនុេ

ភបំពនសិទិម
ធ ូល ្ឋ ន េ

ជងេនះេទៀត
ម

ចតុ

ករមនសមតថកិចច (តុ

កររ ំេ

ករ។clxiii រដ្ឋធមមនុញញកមពុជ

ករ្រគប់ជន់ថនក់) ចំេពះបណឹ្ត ង

ភបំពនសិទិជ
ធ មូល ្ឋ នេ

យបុគគលឯកជន

្រតូវេ

ះ

ម្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ។clxv សំណងពីរ្របេភទ្រតូវបនកំណត់ ចំេពះករ

យបុគគលឯកជន ឬ ជករ

ធរណៈ គឺ ករ

នគរអស់មួយជីវ ិត) និង/ឬ ករផកពិន័យ។clxvi សំណងករខូចខតេ

បំណង

យអំ

្ត រេឡើងវ ិញនូវករខូចខត ឬករបំផិច
្ល បំផ្លញ េ

ក់ពនធនគរ (េទសអតិបរម ជប់ពនធ

យអំេពើរ ំេ

ភបំពនសិទិធ គឺេធ្វើេឡើងកនុងេគល

យឲយមនលកខណៈសមម្រតេទនឹង
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ថ នភពេដើម។clxvii

េនកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង្រតូវបន យករណ៍ថ សំណងមិន្រតូវបនអនុវត្តឲយមន្របសិទិភ
ធ ពេទ េ

អនកបំពនសិទិម
ធ នុស មិន្រតូវបនផ្តនទេទស។clxviii ជនរងេ្រគះ ឬ្រកុម្រគួ

រ សថិតេ្រកមសំពធគំ មកំែហងមិនឲយប្តឹង

ករ និងបញុច ះបញូច ល ឬបងខំឲយទទួលយកសំណងជលុយកក់ជំនួសករប្តឹងផ្តល់។clxix ជេរឿយៗ

េទតុ

្ឋ នែតងែតែស្វងរកដំេ

ះ្រ

យជូនជនរងេ្រគះ េ

យ

ជញធរមូល

យឲយទទួលសំណងពីជនេលមើល (ជពិេសស ជនរងេ្រគះពីអំេពើ

ិ៍ ្ត
ភេសពសនថវៈ ឬេបៀតេបៀនេករេភទ)
ែដលជជេ្រមើសជំនួសករប្តឹងេចទ្របកន់បទ្រពហមទណ្ឌ។ សិទិប
ធ ឹង
្ត ទមទរ

រ ំេ

សំណងរដ្ឋបបេវណី ក៏្រតូវបន
សំណង

ង
ំ
េ

ចេធ្វើបនេនេ្រក្របព័នព
ធ ីនីតិវ ិធីតុ

ក៏

កមមករសុរ ិេយដី។clxxi

ប់កី្ត និងបង់ពនធេលើពកយបណឹ្ត ង។ ករទមទរ

យករត្រមូវឲយបង់្របក់្រប
ករ

ដូចជ

បណឹ្ត ងេទ្រកុម្របឹក

៣. ដំេណើរករអនុម័ត និងករអនុវត្តន៍ចបប់្រតូវបនេបើកចំហជ

ជញក

្ត លclxx

និងគណៈ

ធរណៈ មនលកខណៈយុតិធ
្ត ម៌ មន្របសិទិភ
ធ ព

និងេសមភ
ើ ពគនែដរឬេទ?
៣.១. េតើកិច្រច បជុំនីតិកមម្រតូវបនជូនដំណឹងកនុងេពលេវ
ដំេណើរករនីតិកមម

សម្រសប និងេបើកចំហជ

ឬសម័យ្របជុំ្រតូវែតេធ្វើេឡើងជ

ធរណៈ

ធរណៈែដរឬេទ?

េលើកែលងែតមនករេសនើសុំេផ ងេទៀត។clxxii

សម័យ្របជុំ្រតូវបនេធ្វើ ២ដង កនុង ១ឆនំ ែដលសម័យ្របជុំនីមួយៗមនរយៈេពល ៣ែខ ចំែណកឯសម័យ្របជុំវ ិ
ចេធ្វើបនែដរ។ រេបៀប រៈស្រមប់សម័យ្របជុំ គឺេសនើេឡើងេ

យអគគេលខធិករ ្ឋ នៃនសភទំងពីរ និងជូនដំណឹង

ធរណៈ។clxxiii ប៉ុនមនឆនំកន្លងមក មនករផ យបន្តផទល់ពីទូរទស ន៍ជតិ អំពីសម័យ្របជុំ ឬកិចចពិភក ចបប់

ជ

េនសភទំងពីរ (រដ្ឋសភ និង ្រពឹទធសភ)។ ចំេពះព័ត៌មនពីកំណត់្រ
កមម

មញញ ក៏

ចរកបនតិចតួចបំផុត

គឺ

ែដលនំឲយមនចំេ

ទ

ជ

ថេតើកំណត់្រ

យលកខណ៍អក រ ស្តីពីសម័យ្របជុំនីតិ
ឬកំណត់េសចក្តី្រតូវបនែចកផ យជ

រធរណៈឬេទ។

៣.២. េតើេសចក្តី្រពងចបប់ និង្របតិចរ ិក ឬកំណត់េហតុៃនសម័យ្របជុំនីតិកមម ្រតូវបនែចកជូនដល់
កនុងេពលេវ

មួយសម្រសបែដរឬេទ?

កលពីប៉ុនមនឆនំមុន េសចក្តី្រពងចបប់្រតូវបនចត់ទុកជឯក

កនុងចំេ

ប៉ុេ

ធរណៈ

ម

រសមងត់។ ឯក

រព្រងងេនះ ែចកចយែត

ន
េណើរករពិេ្រគះេយបល់ជ
ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល និងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែដលពក់ព័នធកុងដំ

្ណ ះ។ េទើបែតថមីៗេនះ េសចក្តី្រពងចបប់មួយចំនួនបនផ យទូ

យដល់មជឈ ្ឋ នសិក

ធរណៈ

(សិស និស ិត)។clxxiv

ករចូលរួមផ្តល់មតិេយបល់យ៉ងផុសផុល រ ងសងគមសុីវ ិល និងរ ្ឋ ភិបល កនុងករអនុម័តចបប់ ស្តីពីបតុកមមេ

សន្តិវ ិធីclxxv ្រតូវបន
និងសមគម

ធរណជន

ទរជខ្លំង ប៉ុែន្តចំេពះចបប់សីព
្ត ីករ្របឆំងអំេពើពុករលួយ និងចបប់សីព
្ត ីអងគករ

ពុំ្រតូវបនេបើកឱកសទូ

យឲយមនកផ្តល់មតិេយបល់េទ

និងព័ត៌មនតិចតួចប៉ុេ

្ត ហររបស់ខួន
្ល េ
ធរណជន ជពិេសស ្រកុមសងគមសុីវ ិល។clxxvi រ ្ឋ ភិបលបនផ្លស់បូរជំ

ទទួលយកអនុ

យ

្ហ កង្វះករេដញេ
។clxxvii បញ

សន៍របស់អងគករសងគមសុីវ ិលមកពិចរ

េនសភ ្រតូវបនេលើកជកង្វល់ចមបង ជពិេសស ចបប់សីព
្ត ីករេធ្វើបតុកមមេ

្ណ ះផ្តល់ជូន

យឲយមនករចូលរួម និង
ល និងករជែជកពិភក

យសន្តិវ ិធី េនែខតុ

ឆនំ២០០៩

ចបប់សីព
្ត ីអស មិករណ៍េនែខកុមភៈ េនឆនំ២០១០ និងចបប់សីព
្ត ីករ្របឆំងអំេពើពុករលួយេន ែខមីន ឆនំ២០១០។
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៣.៣. េតើសទ
ិ ិប
ធ ឹង
្ត េទតុ
េពក?
សិទិប
ធ ឹង
្ត

ករ្រតូវបនក្រមិតជក់

ក់េ

យរេបៀប

ករ្រតូវបនបញ
ជ ក់យ៉ងចបស់ ជពិេសស េនកនុង្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ។clxxviii េនកនុង

មផ្លូវតុ

្រកម្រពហមទណ្ឌថមី (២០០៩) បនអនុញញតឲយសមគមមួយចំនួន
េលើសពីេនះ ជនរងេ្រគះ

ច្រតូវបនតំ

ងេ

ធមមនុញញ េ

ែដលេធ្វើេឡើងេ

យ្របជពលរដ្ឋ

យ្រពះ ជ

ពយបល) និង

ជញ។clxxx

ចេ្របើ្របស់សិទិេធ នះ

រដ្ឋធមមនុញញ

មរយៈអនកតំ

េលើធមមនុញញភពៃនចបប់ និងបទបញ
ជ េផ ងៗអនុវត្តេ
ូ អនកតំ
ធមមនុញញ។clxxxi បុគគល្រគប់រប

ចជួយជនរងេ្រគះ កនុងករ

ក់ពកយបណឹ្ត ង។clxxix

យទយទរបស់ខួន
្ល (កនុងករណីែដលទទួលមរណភព) ឬអនកតំ

្រសបចបប់ (កនុងករណីជអនីតិជន ឬជនសថិតេ្រកម
មួយបណឹ្ត ង្រពហមទណ្ឌ

កនុងករមិនឲយេរ ើសេអើង និងមិនរ ិតតបិត

ង

ចប្តឹងទមទរសំណងរដ្ឋបបេវណីភជប់ជ
ក៏បនកំណត់ពីសិទិប
ធ ឹង
្ត េទ្រកុម្របឹក

ង ្រស្ត និងតុ

ករកំពូល េសនើសុំឲយពិនិតយ

ធ នែចងកនុងរដ្ឋ
ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ ែដលប៉ះពល់ដល់សិទិម

យ

ង្រសបចបប់ បណំុ្ត មនុស អងគករ ឬសមគម ក៏មនសិទិប
ធ ឹង
្ត េទកន់គណៈកមម

ធិករករពរសិទិម
ធ នុស និងទទួលពកយបណឹ្ត ង។clxxxii

៣.៤.

េតើសវនករ

និង

ល្រកមតុ

ករ

េធ្វើជ

ធរណៈ

និងបន្របគល់ជូនគូភគីែដលមនផល

្របេយជន៍ភ្លមៗែដរឬេទ?
សវនករជំនុំជ្រមះក្តី្រតូវេធ្វើេឡើងជ
ស

្ត ប់ធនប់

ករថមីៗេនះ េ

មិន្រតូវបន

ធរណៈclxxxiv

ែដលេសចក្តីសេ្រមច្រតូវបន្របកសេ

យ្របធនេច្រកម។clxxxv

យមជឈមណ្ឌលសិទិម
ធ នុស កមពុជ បនបង្ហញថ កនុងចំេ

មឃត់មិនឲយចូលរួមេនះេទ

ធរណៈមនចំនួនែត
ជពិេសស

េលើកែលងែតករណីែដលពក់ព័នធនឹងសីលធម៌សងគម

ន
ីclxxxiii ចំែណកករ្របកស
ធរណៈ សន្តិសុខជតិ ឬជីវភពឯកជនរបស់បុគគលែដលពក់ព័នក
ធ ុងេរឿងក្ត

ល្រកម្រតូវេធ្វើេឡើងជ
េមើលតុ

ធរណៈ

៥ករណី

ប៉ុេ

ម ១៩៩សវនករ

ក៏ប៉ុែន្តេសចក្តីជូនដំណឹងពីកលវ ិភគសវនករ
្ណ ះ។clxxxvi

ដំបូង ជធនីភំេន ពញ និងតុ

នេពលថមីៗេនះ

តុ

ធរណជន

េនេលើក្តរផ្តល់ព័ត៌មនជ

ករបនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងយ៉ ងខ្លំង

ករកំពូល បនផ្តល់ព័ត៌មនពីកលវ ិភគសវនករជ

េលើក្តរព័ត៌មន និងេគហទំព័ររបស់ខួន។
្ល
មួយវ ិញេទៀត ករ្របកស

ករឃ្លំ

ធរណៈ

ល្រកម ក៏ត្រមូវឲយផ្តល់ព័ត៌មនេទដល់គូភគី

ននផងែដរ។clxxxvii សូមរកេមើលព័ត៌មនពីករផ ព្វផ យៃនេសចក្តីសេ្រមចេនែផនក “ទិដ្ឋភពទូេទ” ចំនុចទី ៤ “ករបក
្រ

យ និងករអនុវត្តន៍នីតិរដ្ឋ” ជពិេសស “
៣.៥.

េ

ងរចនសមព័នធ្រគប់្រគង្របព័នធយុតិធ
្ត ម៌”។

បុគល
គ ្រគប់រប
ូ មនសិទិេធ សមគ
ើ ន ចំេពះមុខចបប់

និងេតើមនសិទិទ
ធ ទួលបនករករពរពីចបប់េសមៗ
ើ គន

យមិនមនករេរ ើសេអើងែដរឬេទ?

ចបប់ផ្តល់នូវករករពរេសមើៗគនclxxxviii ប៉ុែន្តេនកនុងករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តងមនករេលើកេឡើងថ ចបប់ករពរែត

អនកមន្រទពយសមបត្តិ ឬមនអំ

គេ្រមងអភិវឌ ន៍ដៃទេទៀតcxc គឺប

្ហ ដីធី្ល ែដលេកើតេឡើងពីករផ្តល់ដីសមបទនេសដ្ឋកិចច និង
ច។clxxxix ជពិេសស បញ
្ត លឲយមនករជេម្ល សេ

សិទិម
ធ នុស ្របចំេនកមពុជ បនេលើកពីបញ
្ហ ករករពរេ
cxciii

ករណីអនក្របឆំងនឹងរ ្ឋ ភិបល

យបងខំcxci និងរ ឹបអូសយកដីធី។
្ល cxcii អគគសង
ន ករករពរ

យេសមើភព ដូចជ ករណីពក់ព័នធនឹង្រពះសងឃែខមរេ្រកម

ករណីករទទួល្របក់កៃ្រម និងករេលើកកមពស់និេយជិត្រស្តីcxciv ករណីយឺតយ៉ វ
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កនុងករផ្តល់វ ិញញបនប្រតសមគល់កមមសិទិដ
ធ ីធីដ
្ល ល់្រកុមជនជតិេដើមភគតិច េបើេទះជមន ភស្តុ
យ្រសបចបប់។ល។cxcv

កប់េ

៣.៦. េតើបុគល
គ ្រគប់រប
ូ
យកកៃ្រម េ

ចេសនស
ើ ជ
ុំ ំនួយពី

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌េ

យមិន្រតឹម្រតូវ ឬឧបសគគែផនករដ្ឋបលេផ ងៗេ

ងបញ
ជ ក់ពីករកន់

យេសមភ
ើ ព មន្របសិទិភ
ធ ព និងមិនមនគំេនៀប

យបំពនែដរឬេទ?

ជនរងេ្រគះេនកនុងករណី្រពហមទណ្ឌ គឺមិនត្រមូវឲយបង់្របក់កៃ្រមអ្វីេឡើយ គឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋcxcvi

ប៉ុែន្តចំេពះករណីវ ិ ទរដ្ឋបបេវណី ្របក់្រប
ទទួលខុស្រតូវចំេពះករបង់ចំ
េ្រកពី្របក់ចំ
្រប

ប់កី្រ្ត តូវបង់េ

យេដើមេចទ ្របសិនេបើចុងចេម្លើយចញ់កី្ត ចុងចេម្លើយជអនក

(បង់សង់ឲយេដើមេចទវ ិញនូវ្របក់្រប

យេលើេរឿងក្តី

យេលើដំេណើរករក្តី ពនធេលើពកយបណឹ្ត ង្រតូវបនគណនេ

ប់កីអ
្ត បបបរមគឺ ២៥ដុ

្ល

េមរ ិក (តៃម្ល្រប

្របែហល)។cxcvii ករទរយក “កៃ្រមបែនថម” េ

ប់កីែ្ត ដលបនចំ

យែផ្អកេលើតៃម្លៃនកមមវតថុបណឹ្ត ង។ ្របក់

ក់្របែហល) និងអតិបរម គឺ ៧០ដុ

យម្រន្តី

ថ ប័នតុ

្ល

ច

កំណត់េ

ក់ពកយបណឹ្ត ងរដ្ឋបបេវណីទមទរសំណងពីអនក្រប្រពឹត្តេលមើសបនេទ េ

យតុ

្របេទសកមពុជ
កំណត់េ

យតុ

ករខពស់េពក។cxcix

េមរ ិក (តៃម្ល្រប

ក់

ករ េនែតក្តី្រពួយបរមភ េ្រពះថ េដើមបីេគលបំណង

cxcviii
របយករណ៍មួយ បនបង្ហញឲយដឹងថ ជនរងេ្រគះេ
្រទ្រទង់្របក់េបៀវត រ ៍ទបរបស់ខួន។
្ល

មិន

យរួច)។

យករជួញដូរមនុស

យមូលេហតុថ ៃថ្លចំ

យែដល

ករ ិយល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទិម
ធ នុស ្របចំ

ក៏បន យករណ៍ពីកង្វះករទទួលបនជំនួយពី

េ

យមូលេហតុៃថ្លចំ

ភេសពសនថវៈ និងបទ្របទូសេករេភទេលើ្រស្តី។cc

ករខពស់េពក ដូចជ បទរ ំេ

៣.៧. េតើចបប់្រតូវបនអនុវត្តេ

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌

យ

ែដល

យមន្របសិទិភ
ធ ព យុតិធ
្ត ម៌ និងេសមភ
ើ ពគនែដរឬេទ? េតើបុគល
គ ែដលែស្វងរក

យុតិធ
្ត ម៌្រតូវបនផ្តលជ
់ ំនួយសម្រសបែដរឬេទ?
ចបប់េ

បញ
្ហ ស្តីពីភពេសមើគនចំេពះមុខចបប់ ្រតូវបនពិភក េនកនុងសូចនករ ២.ខ។ ករ្រពួយបរមភពីករអនុវត្តន៍
យមិនេសមើភព ក៏្រតូវបនេលើកេឡើងជបញ
្ហ ករណីដូចជ ករ្របមូលផ្តំុេធ្វើបតុកមមជ

ព័ត៌មនមិនពិត និងករបរ ិ

េករ ិ៍ ្ត ែដលករអនុវត្តន៍េនះ

ធរណៈ ករផ្តល់

្រស័យេលើករ្របកន់និននករ ឬទស នៈនេយបយរបស់

អនកេធ្វើបតុកមម។

៣.៨. េតើចបប់បនផ្តលស
់ ទ
ិ ិទ
ធ មទរសំណងចំេពះករខូចខតឲយបន្រគប់្រគន់ មន្របសិទិភ
ធ ព និងឆប់រហ័ស
ដល់ជនរងេ្រគះរងអំេពើ្រពហមទណ្ឌ
ពក់ព័នន
ធ ឹងកររ ំេ

ឬកររ ំេ

ក៏ដូចជ គណៈកមមករសិទិម
ធ នុស របស់

6

ភបំពនសិទិម
ធ នុស

កំែណចំេពះភ

េតើជនរងេ្រគះទទួលបនព័ត៌មនេផ ងៗ

ភបំពន និងយន្តករផ្តលស
់ ណ
ំ ងចំេពះករខូចខតែដរឬេទ?

គណៈកមមករករពរសិទិម
ធ នុស
ករណីរ ំេ

ភសិទិម
ធ នុស ែដរឬេទ?

ក៏ប៉ុែន្ត

និងទទួលពកយបណឹ្ត ងៃនរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភៃន្រពះ ជ
ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិ ្រតូវបនផ្តល់អំ
6

ថ ប័នេនះមិន

ច្រកកមពុជ

ចកនុងករដឹកនំករេសុើបអេងកតចំេពះ

ចផ្តល់ករជួសជុលករខូចខតដល់ជនរងេ្រគះេ

អង់េគ្លសៈពី enabled េទជ unable.

30

យអំេពើ

រ ំេ

ភបំពនសិទិម
ធ នុស ឲយមន្របសិទភ
ធ ព និងឆប់រហ័សេទ (ឧទហរណ៍ ៖ ជនរងេ្រគះេ

ធ្លី) ឬយកអនករ ំេ

ភបំពនសិទិម
ធ នុស មកទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់។ ករេលើកេឡើងថ
យពុំមន្របសិទិភ
ធ ព។cci ជនរងេ្រគះេ

អនុវត្តអណត្តិខួនេ
្ល

ប

យករបេណ្តញេចញពីដី

យកររ ំេ

ថ ប័នទំងេនះ ជទូេទ

ភបំពនសិទិម
ធ នុស

ជេរឿយៗ សុំជំនួយពី

្ត អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ឬបុគគលសំខន់ៗកនុង្របេទស ដូចជ សមជិករដ្ឋសភ នយករដ្ឋម្រន្តី ឬអនក យករណ៍

សិទិម
ធ នុស ពិេសស...ជេដើម។ccii

ជញ េច្រកម ឬម្រន្តីយត
ុ ិធ
្ត ម៌ បនចត់វ ិធនករ េដើមបីជួយករពរដល់

៣.៩. េតើចបប់បនបញញតិ្ត និង្រពះ ជ
ក ី និងជនរងេ្រគះ (និងអនកតំ

ង) ពីករេ្រជ តែ្រជកជីវភពឯកជនេ

យខុសចបប់ ្រពមទំងធនសុវតថិភព

កី

និងេ្រកយេពលដំេណើរករជំនុំជ្រមះ
រ ពីករបំភិតបំភ័យ និងករសងសឹក េនមុនេពល អំឡងេពល
ុ

ក៏ដូចជ ្រកុម្រគួ

ឬដំេណើរកររដ្ឋបល ឬដំេណើរករេផ ងៗេទៀត ែដលប៉ះពល់ដល់្របេយជន៍របស់ពួកេគែដរឬេទ?
រហូតដល់េពលេនះ គឺពុំមនយន្តករ
កី

ែដលបនបងកបញ
្ហ ដល់

ជនរងេ្រគះ

េ្រកពី្រកម្រពហមទណ្ឌែដលផ្តនទេទសចំេពះអនក្រប្រពឹត្តបទេលមើស
ឬេដើមបណឹ្ត ងរដ្ឋបបេវណី

ករបំភិតបំភ័យ ឬករសងសឹកចំេពះជនរងេ្រគះ

ក ី និង្រគួ

និងពុំមនយន្តករករពរសុវតថិភព

ររបស់ពួកេគ មុនេពល និងេ្រកយេពល ដំេណើរ

េរឿងក្តី្របឆំងនឹងអនក្រប្រពឹត្តបទេលមើស។ ករផ្តនទេទសចំេពះអនក្រប្រពឹត្តបទេលមើស គឺជ

៤. យុតិធ
្ត ម៌្រតូវ្របកបេ

ករ រួមមន លទធភពកនុងករដកហូតដំែណងេច្រកម េ

នេយបយ និង្របក់េបៀវត រ ៍ទប។ េច្រកមែដលមិនលំេអៀង លុះ្រ
ងត

ថ នទមងន់េទស។cciii

យភពមិនលំេអៀង ឯក ជយ និងមនយុតិធ
្ត ម៌

ឧបសគគៃនឯក ជភពៃន្របព័នធតុ
មូល ្ឋ នភស្តុ

ដូចជ

ំងេនកនុងសវនករ

ែតេច្រកម

យ

រ ឥទធិពល

ចេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច េ

យឈរេលើ

មិនែមនែផ្អកេលើករគំ មកំែហងសំណូក

្ត ម៌ ្រតូវបនទទួល
ហិរញញ វតថុេឡើយ។ល។cciv ត្រមូវករកនុងករកំែណទ្រមង់្របព័នធយុតិធ

ភពលំេអៀង
គ ល់េ

ផល្របេយជន៍

យរ ្ឋ ភិបលccv េហើយ

រ ្ឋ ភិបលបនផ្តួចេផ្តើមករអភិវឌ ន៍េគលនេយបយេឆពះេទរកកំែណទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធយុតិធ
្ត ម៌ េដើមបីធនពី
សមតថភពម្រន្តីតុ

ករ ភពមិនលំេអៀង និងឯក ជភព ៃនអំ

៤.១. េតើ្រពះ ជ

ជញ េច្រកម និងម្រន្តីតុ

ករដកហូតដំែណង េធ្វើេឡើងេ

ថ ប័នមួយេសនើសុំេទ្រពះម

្របេទស។ccvii របយករណ៍ ែខតុ
េ

ករ្រតូវបនែតង

ករ និង

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌។ccvi

ង
ំ ដំេឡើងដំែណង ចត់ែចង

ក់វ ិន័យ និង

យឯក ជយ និងគណេនយយភពឬេទ?

េច្រកមមិន្រតូវបនដកហូតដំែណងេទ
ែដល

ចតុ

ប៉ុែន្តមនករ

ក ្រតកនុងករែតង

ក់វ ិន័យេធ្វើេឡើងេ

យឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម

ំង េផទរ និងដកហូតដំែណង េច្រកម និង្រពះ ជ

ឆនំ២០០៣ បនបង្ហញថ មុនឆនំ១៩៩៣ េច្រកម និងរដ្ឋ

េច្រកម មនលកខណៈល្អ្របេសើរេ្រចើនក៏េ

ជញ ្រតូវបនែតង

្ណ ះ។ccviii េទះបីជ គុណវុឌ ិ និងវគគបណុ្ត ះប

យបក កុំមុយនី
ម
ស្ត និងមនចំេណះដឹងចបប់តិចតួចប៉ុេ

ជញទូទំង
ំង

្ត លរបស់

យ ក៏េនែតមនករេចទ្របកន់ថ ក ្ត នេយបយបនជះឥទធិពលដល់
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ំងេច្រកម។ccix េច្រកមមនសិទិត
ធ ិចតួចកនុងករ្រតួត្រ

ករេ្រជើសេរ ើស និងែតង
្រតូវបនែតង

យ្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌។ccx

ំងេ

៤.២. េតើ្រពះ ជ

ជញ េច្រកម និងម្រន្តីតុ

ករ ទទួលបនករបណុ្ត ះប

េតើថវ ិកជតិប៉ុនមនភគរយ

្របក់េបៀវត រ ៍ធនលមមនឹងទំនួលខុស្រតូវែដរឬេទ?
តុ

ករ និង

បញជី េ្រពះថ្រក

បញជី

្ត ល្រគប់្រគន់ ធនធន្រគប់្រគន់ និង
ែដលបនែបងែចកស្រមប់

ថ ប័ន

ថ ប័នយុតិធ
្ត ម៌ចមបងៗដៃទេទៀត?

ករបណុ្ត ះប

េ្រចើន។ccxi ្រពះ ជ

្ត លម្រន្តីតុ

ករ ្រតូវបនផ្តល់េ

ជញ េច្រកម និងម្រន្តីតុ

យរ ្ឋ ភិបលេ

យសហករជមួយភនក់ងរមចស់ជំនួយជ

ករ ទទួលបន្របក់េបៀវត រ ៍េសមើនឹងម្រន្តី ជករែដរ។ ្របភពមួយបន

យករណ៍ថ ្របក់េបៀវត រ ៍របស់េច្រកម គឺចប់ពី ៤០០ េទ ១,២០០ ដុ
៤៨,០០០ ដុ

េលើ្រក

្ល

េមរ ិក កនុង ១ែខccxii ឬពី ៨,៤០០ េទ

្ល

េមរ ិក កនុង ១ឆនំ ែដលបង្ហញពីគម្លតយ៉ ងខ្លំងរ ង្របក់េបៀវត រ ៍ម្រន្តីេនតុ

េធ្វើករេនអងគជំនុំជ្រមះវ ិ

ccxiii

មញញ កុងតុ
ន

ករកមពុជ។

េយង

មរបយករណ៍របស់ធនគរអភិវឌ ន៍

ជតិ (កនុងឆនំ២០០០) បនែបងែចកស្រមប់្របព័នធយុតិធ
្ត ម៌គឺ្រតឹមែត ០.៣០%
សុី

បនបញ
ជ ក់ថ

ករផ្តល់្របក់េបៀវត ន៍កុងក្រមិ
ន
តទប

ជីវភព្របដំ្របសងនឹងក្រមិតៃនករទទួលខុស្រតូវ និង

៤.៣. េតើនីតិវ ិធីតុ

ccxiv

សុី

ថវ ិក

និងករែបងែចកថវ ិកជតិស្រមប់

ក់្របែហលនឹង ០.៨២%ccxv ែដលមិនខុសគនពីករែបងែចកកលពីឆនំ២០០០។

្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌ (កនុងឆនំ២០១១) គឺ្រប
ធនគរអភិវឌ ន៍

ករកនុង្រសុក និងម្រន្តី

ករ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ

មិនបនធនឲយេច្រកមមនក្រមិត

នៈរបស់េច្រកមេទ។

យមិនលំេអៀង និងមិនទទួលឥទធិពលពីម្រន្តី

ធរណៈ ឬ្រកុមហ៊ន
ុ

ឯកជនែដរឬេទ?
ចបប់រដ្ឋធមមនុញញ អំ

រដ្ឋccxvi េហើយអំ
ករបក្រ

ែ្រជកccxix

ករ គឺជអំ

ចេនះមិន្រតូវបនផ្តល់ឲយ

និងឯក ជភពរបស់តុ

ccxviii

ចតុ

យថ

ករ្រតូវបនធនេ

ចឯក ជយ កនុងករករពរសិទិធ និងេសរ ីភពរបស់្របជពល-

ថ ប័ននីតិបញញ តិ្ត និង
យ្រពះម

ក ្រត

ករ

េ្រពះ្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌្រតូវបនផ្តល់អំ

្របឹក ៃនអងគេច្រកម េដើមបីេរៀបចំព្រងងនូវ្រពះ ជ្រកិតយ7 ែតង
េច្រកម

មរយៈជំនួយពីឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម។

ករចូលរួមរបស់្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌េនកនុងឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម

េទកនុងឯក ជភពរបស់តុ

ហូតដំែណងេច្រកម

ថ ប័ននីតិ្របតិបត្តិេឡើយ។ccxvii ភពមិនលំេអៀង

និង្រពះ ជ

ជញ។ccxx

ំង តេម្លើង

ចេ

ចជករេ្រជ ត

យចបប់សីព
្ត ីឧត្តម្រកុម

នន្តរសក្តិ ករេផទរតំែណង ពយួរ និងករដក

្រកសួងយុតិធ
្ត ៌មេដើរតួរនទីជេលខធិករ ្ឋ នៃនឧត្តម្រកុម្របឹក អងគ

ែដលបំេពញមុខងរជជំនួយករដល់្រកុម្របឹក វ ិន័យៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមកនុងករេសុើបអេងកត

ចំេពះករេចទ្របកន់េលើកំហុសវ ិន័យរបស់េច្រកម ឬ្រពះ ជ

ជញ។ccxxi េនែខកញញ ឆនំ២០០៩ ករងរែដល

្រតួតសុីគន គឺថ ្រកុមជំនួយកររបស់្រកុម្របឹក វ ិន័យៃនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកមបនបេងកើតនូវ “សកមមភព
ពិន័យ្របកបេ

យ្របសិទិភ
ធ ពខពស់” ចំេពះករ្រប្រពឹត្តខុសឆគងរបស់េច្រកម និង្រពះ ជ

្រកសួងយុតិធ
្ត ម៌ក៏្រតូវបនផ្តល់អំ

ccxxii

ជញ។

ក់

ក់

ជងេនះេទៀត

ចកនុងករេចញ្របកសទក់ទងនឹងករេបះេឆនតេ្រជើសេរ ើស េច្រកម ៣រូប ជ

សមជិកេពញសិទិៃធ នឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម និង ៣រូបេទៀត ជសមជិកប្រមុង។ccxxiii ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃន
7

កំែណចំេពះភ

អង់េគ្លសៈពីSub‐Decree េទជRoyal Decree
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ពុំមនថវ ិកស្វយ័តែដលផ្តល់េ

អងគេច្រកម

ធម៌។ccxxiv
េ

យ

យ

ថ ប័ននីតិបបញញ តិ្ត

រចបប់សីព
្ត ីលកខនិក
្ត ៈេច្រកម និង្រពះ ជ

ឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម បន

ប៉ុែន្តជថវ ិករបនមកថវ ិករបស់្រកសួងយុតិ្ត

ជញ កំពុងសថិតេនកនុងេសចក្តីព្រងង ដូេចនះ េនឆនំ២០០៧

ក់េចញនូវ្រកមសីលធម៌មួយស្រមប់្រគប់្រគងេច្រកម និង្រពះ ជ

សីលធម៌េនះ គឺមនលកខណៈ្រសបនឹងបទ ្ឋ នអន្តរជតិអំពីឯក ជភព និងភពមិនលំេអៀងៃនតុ
្របឹក ៃនអងគេច្រកម

មន្រពះម

ក ្រតជ្របធន

ជញ។ ្រកម

ករ។ ឧត្តម្រកុម

ប៉ុែន្ត្រពះអងគមិនចូលរួមកនុងកិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក េទ

េ

យ

្របទនសិទិជ
ធ ្របធនអងគ្របជុំដល់្របធន្រពឹទធសភ។ ករេផទរសិទិេធ នះ ្រតូវបន្រកុមសងគមសុីវ ិលេមើលេឃើញថ ជករ
រ ំេ

ភបំពនេលើឯក ជភពរបស់តុ

អពយ្រកឹតភព និងឯក ជភពរបស់តុ
ccxxvi

ចំណុច

ccxxvii

េដើមបីពិចរ

ករ” េ

ក

្រ

្ត ចរយ Surya P. Subedi បនផ្តល់អនុ

ទក់ទងេទនឹងជំេនឿទុកចិត្តរបស់

េនឆនំ២០០៣ ធនគរអភិវឌ ន៍
បរ ិកខ - និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធតុ

ធរណជន

និងបញ
្ហ ពក់ព័នន
ធ ឹងតុ

សុី (ADB) បនេធ្វើករវ ិភគេលើ្របភពពីរ ែដល

និងអពយ្រកឹតភពរបស់េច្រកម គឺ ក ្ត ករែតង
រ ្ឋ ភិបលជេ្រចើនេទៀត

ច។ccxxv េនកនុងរបយករណ៍ថមីៗេនះ “ករវ ិភគេលើ

ករ និងករែបកែចកអំ

ំង និងករ

សន៍ ៨

ករកមពុជ។

ក់សំពធេលើឯក ជភព

ក់វ ិន័យ និង ក ្ត កង្វះថវ ិក - ្របក់វ ិភជន៍ - សមភរៈ

ករ។ល។ccxxviii កនុងឆនំ២០០៩ អងគករ FIDH, LICADHO, CHRAC និងអងគករេ្រក

បនេចញេសចក្តីែថ្លងករណ៍រួមមួយ

ស្តីពី

ថ នភពសិទិម
ធ នុស

ក់ជូន្រកុម្របឹក សិទិធ

មនុស ៃនអងគករសហ្របជជតិ (UPR េសចក្តីែថ្លងករណ៍រួមេលើកទី៣ជូន Human Rights Council) ែដលរ ិះគន់ធងន់ៗ
ចំេពះឯក ជភព និងអពយ្រកឹតភពរបស់តុ

៤.៤. េតើតុ
ទទួលករបណុ្ត ះប

ករបនផ្តលេ់ មធវ ីដល់ជនជប់េចទ

ក ី និងជនរងេ្រគះ? េតើេមធវ ី្របកបេ

យសមតថភព

្ត ល្រតឹម្រតូវ និងមនចំនួន្រគប់្រគន់ែដរឬេទ?

បុគគលមនក់
មណ្ឌលបណុ្ត ះប

ករ។

ចក្លយជេមធវ ី

បនទប់ពីបនបញចប់កមមវ ិធីបណុ្ត ះប

្ត លេមធវ ី ឬ្រតូវមនបទពិេ

្ត លចបប់រយៈេពល

ធន៍បំេពញករងរ (បទពិេ

២៤ែខ

េនឯមជឈ

ធន៍ ២ឆនំ ខងវ ិស័យចបប់ និងមន

បរ ិញញប្រតចបប់) ឬក៏ទទួលបនបណិ្ឌ តចបប់។ccxxix សមតថភពរបស់េមធវ ីជំនួយែផនកចបប់ គឺជ្របធនបទមួយ ែដល
ទមទរឲយមនករ យតៃម្លជក់ែស្តង។ccxxx ែផ្អក

កនុងចំេ

ម្របជជន្របមណជង ១៤

មចំនួនតួេលខេមធវ ីេន្របេទសកមពុជមនចំនួនតិចជង ៦០០នក់

ននក់។ េទះបីជ ចំនួនេមធវ ីមនករេកើនេឡើង ក៏ចំនួនេនះមនករេកើន

ជ ក់ថ មនេមធវ ីចំនួនតិចតួចប៉ុេ
េឡើងដ៏តិចតួច។ccxxxi ករ យតៃម្លមួយរបស់កមមវ ិធីនីតិរដ្ឋ បនបញ
ករពរេលើេរឿងក្តី្រពហមទណ្ឌ។ccxxxii

៤.៥.
្រពះ ជ

េតើនីតិវ ិធីចបប់

និងតុ

ករធននូវករផ្តលេ់ ស ្រគប់្រគន់

ធនសុវតថិភពដល់ជនជប់េចទ

ជញ េច្រកម និងម្រន្តីយត
ុ ិធ
្ត ម៌ មុនេពលអំឡងេពល
និងេ្រកយេពលដំេណើរករេរឿងក្តីតុ
ុ

រដ្ឋបល និងដំេណើរករដៃទេទៀតែដរឬេទ? េតើមនករធនដល់
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្ណ ះ ែដលេធ្វើករ

ករ ដំេណើរករ

ធរណជន និងភគីែដលពក់ព័នក
ធ ុងអំ
ន ឡងេពល
ុ

ដំេណើរករនីតិវ ិធីែដរឬេទ?
េនអងគជំនុំជ្រមះវ ិ

មញញ កុងតុ
ន

ករកមពុជ

សុវតថិភព

និងសន្តិសុខស្រមប់ជនជប់េចទ

េច្រកម និងម្រន្តីយុតិធ
្ត ម៌ ្រតូវបនករពរយ៉ ងល្អ្របេសើរ ប៉ុែន្តេស ទំងេនះ ពុំទទួលបនេទេនតុ
ធ នុស
របយករណ៍រួម UPR ស្តីពីសិទិម
មនុស

ccxxxiii

្រពះ ជ

ជញ

ករកនុង្រសុក។

េនឆនំ2009 បនបង្ហញអំពីករគំ មកំែហងចំេពះសកមមជនករពរសិទិធ

និងសកមមជនដៃទេទៀត។ccxxxiv សថិតិៃនករគំ មកំែហងបនេកើនេឡើងពីមួយឆនំេទមួយឆនំ គឺ ៣៧ករណី

កនុងឆនំ២០០៦ ៤៦ករណី កនុងឆនំ២០០៧ និង ៥២ករណី កនុងឆនំ២០០៨។ ករណីសំខន់មួយ េច្រកមមួយរូប្រតូវបន
ធរណៈ។ccxxxv

បញ់សម្លប់កុងេរឿងផល្របេយជន៍
ន

ខ. េករដំែណលរបស់អងគជំនជ
ុំ ្រមះវិ

អ.វ.ត.ក ស្រមប់ជនីតិរដ្ឋ
ករកមពជ
ុ

មញញ េនកនងតុ
ុ

១. ទិដ្ឋភពរ ួម និង្របតិបត្តិករ
បញ
្ហ ្របឈមពក់ព័នធនឹង្របព័នធចបប់កមពុជ ្រតូវបនពយករណ៍ជមុន េនេពល អ.វ.ត.ក ្រតូបនបេងកើត និង

មូលេហតុៃនករបេងកើតេនះ។ccxxxvi និទណ្ឌភព និងកង្វះករជួសជុលករសំណង បនេធ្វើឲយេកើនេឡើងនូវករមិនេពញ
ចិត្ត និងភពចងកំហឹងពីជនរងេ្រគះ េបើេទះបីជ ករផ្តល់ឱកសដល់ភគីជនរងេ្រគះ គឺជយន្តករ្រសបចបប់មួយ
កនុងករទទួលបនយុតិធ
្ត ម៌ និង

េវទិកមួយស្រមប់ផ្លស់បូរចំ
្ត េណះដឹងចបប់

ជំនញ

និងបទពិេ

សមតថភពជំនញវ ិជជជីវៈចបប់ និងជួយព្រងឹងនីតិរដ្ឋេន្របេទសកមពុជ។

បចចុបបននេនះ
េយេ

គ

គឺជតុ

ករ្រពហមទណ្ឌអន្តរជតិែតមួយគត់

និងមនលកខណៈពិេសសខុសពីតុ

្ល វ ី តុ

ករដៃទេទៀត

ករ្រពទណ្ឌអន្តរជតិ្របេទសរ ៉ូ ៉ ន

េទះបីជ អ.វ.ត.ក ជែផនកមួយៃន្របព័នធតុ
ែឡក េ

និងតុ

ធន៍កុងករអនុ
ន
វត្តន៍លៗ
្អ

េ

ែដលកំពុងមនរូប ងេនកនុងតំបន់
រួមមន

តុ

យជួយក

ង

៊ ននេពល

ករ្រពទណ្ឌអន្តរជតិអតីត្របេទស

ករ្រពទណ្ឌអន្តរជតិ្របេទសេស ៉ េលអូន។

ករកមពុជ ក៏តុ

ករកូនកត់មួយេនះមនយុ ្ត ធិករ

ច់េ

យ

យអនុវត្តទំងចបប់ជតិ និងចបប់អន្តរជតិ េហើយអនុញញតឲយជនរងេ្រគះចូលរួមកនុងនមជេដើមបណឹ្ត ងរដ្ឋបប

េវណី ្រពមទំងមនេច្រកមជតិ និងអន្តរជតិ។ តុ
២រូប) និង តុ
េ្រចើន

យ។

ករកូនកត់ែដលមនេមធវ ី និងេច្រកម (ទំងជតិ និងអន្តរជតិ) បនបេងកើតជ

បែនថមេលើេនះ ករបេងកើតតុ

អ.វ.ត.ក

្ត ៏េ
ចជួយផ ះផ ចិតក

ចជួយឲយពួកេគកត់បនថយនូវករគុំគួន និង

ដំបូង មនេច្រកម ៥រូប (កមពុជ ៣រូប និងអន្តរជតិ

ករកំពូលមន ៧រូប (កមពុជ ៤រូប និងអន្តរជតិ ៣រូប)។

ច់ខត” មនន័យថ ្រតូវមន ៤សេម្លង កនុងចំេ

បុគគលិកអន្តរជតិ

ករ

ល់ករសេ្រមចចិត្តត្រមូវឲយមន “សេម្លងភគ

ម ៥សេម្លង េនអងគជំនុំជ្រមះ

គឺមនេគលបំណងរួមែស្វងរកយុតិធ
្ត ម៌ជូន្របជជនកមពុជ

េទស និងករពរជនសង ័យ។ េទះបីជ នីតិវ ិធីកមពុជយកមកអនុវត្តេនតុ
មិនបនកំណត់េទេលើបញ
្ហ ជក់

ែណនំឲយេ្របើ្របស់វ ិធនអន្តរជតិ។

ក់

មួយ

េ

យេដើរតួយ៉ងសំខន់កុងដំ
ន េណើរករកត់

ករេនះក៏េ

ឬេបើសិនជមនសំណួរទក់ទងនឹងស្តង់

យុ ្ត ធិករកត់េទសជនជប់េចទសថិតេ្រកមចបប់ជតិ
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និងអន្តរជតិ

ដំបូង។ បុគគលិកជតិ និង
យ ្របសិនេបើនីតិវ ិធីេនះ

រអន្តរជតិ

ដូេចនះមនករ

គឺជករវ ិវឌ ន៍ដ៏សំខន់របស់អងគជំនុំ

ជ្រមះវ ិ

មញញ កុងតុ
ន

ករកមពុជ។ អ.វ.ត.ក មនយុ ្ត ធិករេលើបទេលមើសកនុង្រសុកមួយចំនួន ែដលមនេនកនុង្រកម

្រពហមទណ្ឌឆនំ១៩៥៦ (ឃតកមម ករេធ្វើទរុណកមម និងករេធ្វើទុកខបុកេមនញែផនក
ឧ្រកិដ្ឋកមម្របល័យពូជ

សន៍

ឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងនឹងមនុស ជតិ

និងកររ ំេ

សន) និងបទេលមើសអន្តរជតិ ដូចជ

ភបំពនេលើសនធិសញញទី្រកុងស ឺែណវ

ឆនំ១៩៤៩។ អ.វ.ត.ក បនកំណត់អនកទទួលខុស្រតូវឧ្រកិដ្ឋកមមែតេទេលើេមដឹកនំជន់ខពស់ៃនរបបែខមរ្រកហម និងអនក
ែដលទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុត។
អ.វ.ត.ក បនខិតខំផ ះផ ជតិេ

យមិនកត់េទសេលើកមមភិបលែខមរ្រកហមថនក់ទប េ្រពះយល់ថ ពួកេគ

ពុំមនឆនទៈ្រប្រពឹត្តអំេពើយង់ឃង
ន ់ និងមិនជប់ពក់ព័នធនឹងេគលនេយបយរបស់បក កុំមុយនី
ម
សក
្ត មពុជ។ បុគគលែដល

នំយកមកកត់េទស គឺជបុគល
គ ែដលទទួលខុស្រតូវខពស់ចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមម គឺជយន្តករផ ះផ មួយដល់ជនរងេ្រគះ

និងអនករស់ នមនជីវ ិតពីរបបដ៏យង់ឃង
ន ់េនះ។

អ.វ.ត.ក បនសេ្រមចេសចក្តីេលើកដំបូងេន ែខកក្ត

ឆនំ២០១០ េ

យផ្តនទេទសេ

ក កំង េហគច ៊ វ េ

ឆ
ឌុច ចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងមនុស ជតិ និងឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគមែដល្រប្រពឹត្តេនមនទីរសន្តិសុខទួលែស្លង។ ករវ ិនិច័យ
លម្អិតនឹងមនែចងដូចខងេ្រកម។
សំណុំេរឿង ០០២ គឺជដំេណើរករកត់េទសេលើកទី២ ចំេពះេមដឹកនំជន់ខស
ព ់ែខមរ្រកហមែដលេនរស់ ន

មនជីវ ិតចំនួន

៤នក់

ែដលេ្រគងនឹងដំេណើរករេនពក់ក

សហេច្រកមេសុើបអេងកតបនេចទ្របកន់ នួន ជ - េអៀង
សន៍

បទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងមនុស ជតិ

១៩៥៦ ែដលេយើង

្ត លឆនំ២០១១។

េនៃថងទី១៥

ែខកញញ

ឆនំ២០១០

រ ី - េខៀវ សំផន - និង េអៀង ធីរ ិទធ ពីបទ្របល័យពូជ

បទឧ្រកិដ្ឋកមមស្រងគម

និងកររ ំេ

គ ល់ថ នួន ជ គឺជអនុេលខបក កុំមុយនី
ម
សក
្ត មពុជ េអៀង

ភបំពនេលើ្រកម្រពហមទណ្ឌកមពុជឆនំ

រ ី គឺជរដ្ឋម្រន្តីករបរេទស េខៀវ

សំផន គឺជ្របមុខរដ្ឋៃនកមពុជ្របជធិបេតយយ និង េអៀង ធីរ ិទធ គឺជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគម កិចច។ េទះបីជ អ.វ.ត.ក

បនសេ្រមចនូវកិចចករជេ្រចើនចប់
េ្រចើន។ តុ
េ

យ

ំងពីករបេងកើតេឡើងេនឆនំ២០០៦ ក៏តុ

ករមួយេនះ បន្របឈមនឹងបញ
្ហ ជ

ករទទួលរងសំពធកនុងករធនឲយឆប់មនដំេណើរករសវនករ និងែស្វងរកយុតិធ
្ត ម៌ឲយបនឆប់រហ័ស

រែតភពជ របស់ជនជប់េចទ។
តុ

ករេនះក៏្របឈមនឹងបញ
្ហ ថវ ិក េហើយទទួលរងកររ ិះគន់ និងករេចទ្របកន់ថ មនអំេពើពុករលួយ

្រពមទំងសថិតេ្រកមឥទធិពលរបស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ccxxxvii ឧទហរណ៍ថមីៗេនះ មនករេចទ្របកន់ពីករេ្រជ តែ្រជក
ែផនកនេយបយេនកនុងដំេណើរករនីតិវ ិធីថ

អ.វ.ត.ក

សំណុំេរឿង ០០៣ និង ០០៤ បចចុបបននសិត
ថ េនេ្រកមដំេណើរករ

បែនថមហួសពីសំណុំេរឿង ០០២។ េទះបីជយ៉ ង
េសុើបអេងកត និងមនករទទួលពកយបណឹ្ត ងសុំ

ំ ុំជ្រមះវិ
២. នីតិរដ្ឋ និងអងគជន
េទះបីជ អងគជំនុំជ្រមះវ ិ

ំងខ្លួនជេដើមបណឹ្ត ងរដ្ឋបបេវណី

មញញ កនងតុ
ុ
មញញ កុងតុ
ន

ទទួលរងសមពតពីរ ្ឋ ភិបលកមពុជមិនឲយេធ្វើករេចទ្របកន់
ំងពីេដើមែខេម

ឆនំ២០១១។

ករកមពជ
ុ
្ហ លំបកជេ្រចើន ក៏តុ
ករកមពុជ ទទួលរងកររ ិះគន់ និងបញ

េនះបនដំេណើរករែស្វងរកយុតិធ
្ត ម៌ជូនជនរងេ្រគះ

ករ

និងបេងកើតជេគលករណ៍មួយស្រមប់ព្រងឹងនីតិរដ្ឋកុង្របេទស
ន
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កមពុជ

(សូមេមើលេគលករណ៍

ធរណៈ េហើយេបើកទូ

េគលករណ៍ជំនុំជ្រមះក្តីេ

ខងេលើ)។

យយុតិធ
្ត ម៌ ្រសប

យមនតម្លភព

រព័ត៌មន និងសងគមសុីវ ិលនន។ តុ

យយុតិធ
្ត ម៌បទ ្ឋ នអន្តរជតិ

េ

ដំេណើរកររ ីកចំេរ ើនរបស់

្ល ក

និងជ

ករេនះេគរពនូវ

ធ ំខន់ៗរបស់ជនជប់េចទកនុងករ
យេលើកកមពស់សិទិស

មេគលករណ៍ទី II ។

ករអន្តរជតិដំបូង ែដលផ្តល់ឲយជនរងេ្រគះចូលរួមដំេណើរករនីតិវ ិធី្របកបេ

ែដលជវ ិភគទនមួយដល់ករពយបល

តុ

ករដំេណើរករជំនុំជ្រមះ្រតូវេធ្វើេឡើងេ

យឲយមនករចូលរួមពីអក
ន

ទទួលបនករកត់េទស្របកបេ
អ.វ.ត.ក គឺជតុ

III

យអតថន័យ

ន មអតីតកល និងនំមកនូវករផ ះផ ជតិទំងមូល។

អ.វ.ត.ក

បនេធ្វើឲយមនកររ ំពឹងទុកជខ្លំងកនុងករេរៀបចំ្របព័នធយុតិធ
្ត ម៌េនកនុង

មរយៈករេលើកកមពស់ឲយមនតម្លភព និងករទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ទំងកនុងដំេណើរករេរឿង

ករកមពុជ

ក្តី្រពហមទណ្ឌ និងរដ្ឋបបេវណី។ ជងេនះេទៀត ធនថ ដំេណើរករនីតិវ ិធីគឺែផ្អកេលើសិទិធ និងយុតិធ
្ត ម៌ ែដលនឹងជួយជ្រមុញ
ឲយមនករេលើកកមពស់ និងកំែណទ្រមង់ចបប់នេពលអនគត ្រពមទំងេលើកទឹកចិត្តឲយតុ
កត់កីឲ
្ត យបន្រតឹម្រតូវ។ ករពិនិតយេមើលេសចក្តីសេ្រមច និងករបក្រ

យ្រកម្រពហមទណ្ឌជតិេន អ.វ.ត.ក នឹងផ្តល់ជ

ជំនួយដល់េច្រកមជតិ និងេមធវ ីជតិ នូវមូល ្ឋ ន្រគឹះកនុងករពិភក ពីបញ
្ហ នីតិរដ្ឋេនកនុងតុ

ក៏ជួយស្រមបស្រមួលកនុងដំេណើរករបេងកើតឯក

រយុតិ្ត

ករកនុង្រសុកដំេណើរករ

ករជតិ។ អ.វ.ត.ក

្រស្តចបប់អន្តរជតិ ស្តីពីសិទិម
ធ នុស ជភ

ែខមរ ែដលងយ

្រសួលរកបនេនកនុង្របព័នធចបប់កមពុជ។
េ្រកពីជួយេ

ះ្រ

យកង្វះតម្លភព

និងកង្វះទំនួលខុស្រតូវកនុង្របព័នធចបប់កមពុជ

អ.វ.ត.ក

សមតថភព និងធនធនមនុស ខងវ ិស័យចបប់ផងែដរ។ បញ
្ហ ្របឈមដ៏សំខន់េនកមពុជ គឺកង្វះ

មនសមតថភពែផនកចបប់។ ្រសបជមួយនឹងករព្រងឹងសមតថភពេលើវ ិស័យចបប់ ចរ ិកលកខណៈរបស់

ក៏បនបេងកើន

ថ ប័នជំនញ និង
ក្តីកូនកត់

េនះ ក៏បនផ្តល់នូវបរ ិយកសល្អមួយកនុងករធនថ ជំនញករអនុវត្តន៍ និងចំេណះដឹងពី អ.វ.ត.ក នឹង្រតូវេផទរេទ
ថ ប័នកនុង្រសុក

មរយៈវគគបណុ្ត ះប

ចចូលរួមកនុងកមមវ ិធីបណុ្ត ះប

និងេច្រកមជតិ
េទតុ

ករកនុង្រសុក។
ចប់

ករឃុំខួនបេ
្ល

និងករពិភក តុមូលនន។ េមធវ ីជតិ ្រពះ ជ

្ត ល សិកខ

ជញជតិ

្ត លេនះ ្រពមទំងពំនំចំេណះដឹងែដលខ្លួនទទួលបនពី អ.វ.ត.ក

ំងពី អ.វ.ត.ក បេងកើតកនុងឆនំ២០០៦ េច្រកម និងេមធវ ីបនពិភក េលើបញ
្ហ ្របឈមជេ្រចើន រួមមន

្ត ះ

សនន ្របេភទៃនករទទួលខុស្រតូវេលើបទ្រពហមទណ្ឌ បណឹ្ត ងដិតចិត្តេច្រកម និងយុ ្ត ធិករ។ អនក

ចបប់េន អ.វ.ត.ក ងយទទួលរងនូវបញ
្ហ ្រកមសីលធម៌ និងនីតិវ ីធីែដលមនកំណត់កុងចបប់
ន
ជតិ ឬចបប់អន្តរជតិ ឬ
ចបប់ទំងពីរ។

ដូេចនះ

អ.វ.ត.ក

ផ្តល់នូវបរ ិយកសដ៏លក
្អ ុងករព្រងឹ
ន
ងអនកចបប់

អ.វ.ត.ក ក៏ផល
្ត ់ឱកសដល់និសិ តែខមរចុះេធ្វើកមមសិក
ពីកររ ំេ

េដើមបីបេ្រមើករេនកនុង

និងសិក យល់ដឹងពីករងរតុ

ភសិទិម
ធ នុស ែដលមនុស ជំនន់មុនបនជួប្របទះ

ថ ប័នជតិ។

ករ ្រពមទំងអប់រ ំយុវជនែខមរ

និងឲយពួកេគយល់ដឹងពីដំេណើរករនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌ

ែដលជនេលមើសទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខចបប់ចំេពះករ្រប្រពឹត្តេលមើស េ

យតម្លភព និងយុតិធ
្ត ម៌។

េទះបីជ េសចក្តីសេ្រមចរបស់ អ.វ.ត.ក េធ្វើេឡើងកនុងបរ ិបទៃនឧ្រកិដ្ឋកមមធំៗ ដូចជ ឧ្រកិដ្ឋកមម្របល័យពូជ

សន៍ ឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងមនុស ជតិ និងឧ្រកិដ្ឋកមមដៃទេទៀត េ
្របចំៃថង ក៏ករបក្រ

យចបប់ជតិទំង

យមិនបនឆ្លុះបញ
ច ំងពីដំេណើរករអនុវត្តន៍េរឿងក្តី

យនឹងបែនថមជករយល់ដឹង និងផ្តល់តៃម្លចំេណះដឹងចំបច់ដល់អនកចបប់
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កមពុជ េនេពលែដលពួកេគអនុវត្តចបប់ទំងេនះេនតុ

ករកនុង្រសុក។ អ.វ.ត.ក ក៏ជួយព្រងឹងនូវនីតិរដ្ឋេន្របេទស

យអនុញញតឲយជនរងេ្រគះចូលរួមជភគីេនកនុងកិចចដំេណើរករនីតិវ ិធី េដើមបីធនថ ពួកេគបនយល់ដឹងពី

កមពុជ េ

ដំេណើរករកត់កី្ត

្រពមទំងផ្តល់ឲយពួកេគនូវសំណងរួមមួយដ៏សមរមយ។

ករនីតិវ ិធីេន អ.វ.ត.ក គឺមន
េ

យ

រសំខន់ជងតុ

សិទិរធ បស់ជនរងេ្រគះកនុងករចូលរួមដំេណើរ

ករឧ្រកិដ្ឋកមមអន្តរជតិដៃទេទៀត។

រែតដំេណើរករ្រប្រពឹត្តេទៃន អ.វ.ត.ក អនុវត្ត

្ត ូេទពក់ព័នធ
ម្របព័នច
ធ បប់កមពុជ ដូេចនះ បទបបញញ តិទ

នឹងករចូលរួមរបស់ជនរងេ្រគះ ្រតូវបនយកមកអនុវត្ត។ េនកនុងកំឡុងេពលៃនករកត់េទស “ឌុច” គឺជតឹង
បទបបញញ តិេ្ត នះគួរែតេធ្វើវ ិេ

បង្ហញថ

ធនកមម

ំងមួយ

េដើមបីជ្រមុញឲយកន់ែតមន្របសិទក
ធ ុងករ្រគប់
ន
្រគងសវនករ

ជពិេសស េនកនុងសំណុំេរឿង០០២ ករចូលរួមរបស់ជនរងេ្រគះមនចំនួនេកើនេឡើងខ្លំង។

េដើមបណឹ្ត ងរដ្ឋបបេវណីមួយចំនួនបនសែម្តងនូវករខកចិត្តចំេពះករកត់េទស “ឌុច”។ ជក់ែស្តង កររ ិតតបិត
តួនទីរបស់េដើមបណឹ្ត ងរដ្ឋបបេវណី គឺបង្ហញពីត្រមូវករឲយមនករយកចិត្តទុក

ក់ពីតុ

ករកន់ែតខ្លំងស្រមប់េរឿង

ក្តីេ្រកយៗ។ ករេរៀចំជនរងេ្រគះ និងជួយឲយពួកេគមនករយល់ដឹងកន់ែតចបស់អំពីដំេណើរករតុ
ករដ៏ចំបច់។ ជងេនះេទៀត តុ
តុ

ករ ែដលេរៀបចំេឡើងេ

ករបនេបើកទូ

យឲយមនករជួយគំ្រទដល់ជនរងេ្រគះ គឺវ ិធនករេ្រក្របព័នធ

យអងគភពគំពរជនរងេ្រគះៃន អ.វ.ត.ក។ ករផ្តល់ឲយជនរងេ្រគះនូវឱកស និងចូលរួម

េនកនុងដំេណើរករយុតិធ
្ត ម៌ អ.វ.ត.ក បនជួយេលើកតេមកើននូវត្រមូវករសងគម ែដល

៣.

ករ គឺជត្រមូវ

ចឲយ្របជជនទទួលយកបន។

ល្រកមរបស់ អ.វ.ត.ក និងករវិនច
ិ ឆ័យ

ល្រកម “ឌុច”
អតីត្របធនមនទីរសន្តិសុខទួលែស្លង (ស-២១) កំង េហគច ៊ វ េ
កនុងឆនំ១៩៩៩ និងបនឃុំខួនកន
្ល ុងពនធនគរេយធេ

“ឌុច” ្រតូវបនចប់ខួនេ
្ល

យ

ជញធរកមពុជ

យគមនករកត់េទសរហូតបញូច នេទ អ.វ.ត.ក េនឆនំ២០០៧។

សវនករជំនុំជ្រមះ “ឌុច” ចប់េផ្តើមេនេដើមឆនំ២០០៩ និងបនបញចប់េន ែខវ ិចឆិក ឆនំ២០០៩។ កនុងកំឡុងេពលៃន

សវនករ តុ
រួមពី

ករបន

្ត ប់ចេម្លើយ “ឌុច”

ក ី ៣៣នក់ និងេដើមបណឹ្ត ងរដ្ឋបបេវណី ២២នក់ ្រពមទំងមនករចូល

ធរណជន្របមណជង ២៨,០០០នក់។ េនៃថងទី២៦ ែខកកក

ផ្តនទេទស “ឌុច” ពីបទឧ្រកិដ្ឋកមម្របឆំងមនុស ជតិ និងកររ ំេ
តុ
េនតុ

ឆនំ២០១០ តុ

ករបន្របកស

ល្រកម េ

យ

ភបំពនយ៉ ងធងន់ធងរេលើអនុសញញទី្រកុងស ឺែណវ។

ករបនកត់េទស ឌុច ឲយជប់ពនធនគរ ៣០ឆនំ (បនទប់ពីកត់បនថយ ៥ឆនំ េ
ករេយធ)។

យ

្ល
រករ ឃុំខួនេ

យខុសចបប់

“ឌុច” បនជប់ឃុំជង ១១ឆនំ មុនេពលទទួលបនករផ្តនទេទសេន អ.វ.ត.ក ដូេចនះ គត់េនទទួលេទសែត
១៩ឆនំ េទៀតប៉ុេ
សវនករ

្ណ ះ េ

យេហតុេនះ ប

្ត លឲយ្រគប់ភគីបឹង
្ត ឧទធណ៍ ទំងភគី “ឌុច” និង សហ្រពះ ជ

ឧទធរណ៍បនដំេណើរករេន ែខេម

ជញ េហើយ

ឆនំ២០១១។ ្រកុមេមធវ ីករពរក្តីរបស់ “ឌុច” បនេលើកទឡី-្ហ

ករណ៍េនកនុងបណឹ្ត ងឧទធរណ៍ថ “ឌុច” មិនសថិតេ្រកមយុ ្ត ធិករបុគល
គ របស់ អ.វ.ត.ក េ្រពះថ គត់ពុំែមនជេមដឹកនំ
ជន់ខពស់ៃនរបបែខមរ្រកហម ដូេចនះ គត់គួរ្រតូវបនេ
ដំបូងសេ្រមចេសចក្តីេ

ះែលង។ ចំែណកឯ្រពះ ជ

ជញ បនេលើកេឡើងថ អងគជំនុំជ្រមះ

យមនករភន់្រចឡំ តួយ៉ង ករបូកបញូច លបទេលមើស (មនុស ឃត និងករេធ្វើទរុណ
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កមម) ឲយសថិតេ្រកមករេធ្វើទុកខបុកេមនញ ែដលជឧ្រកិដក
្ឋ មម្របឆំងមនុស ជតិ និងខកខនមិនអនុវត្ត
ក់េទសគុក ៤០ឆនំ។ េសចក្តីសេ្រមចរបស់អងគជំនុំជ្រមះតុ

ចនឹង្របកសេន ែខមិថុន ឆនំ២០១១។

្ត រណ៍ដ៏សំខន់កុងតុ
ន
ល្រកមរបស់ “ឌុច” បនសែម្តងឲយេឃើញនូវ្រពឹតិក

ជតិ។
េ

ករកំពូល

ល្រកម និងករផ្តនទេទស បនបង្ហញពីករទទួល

យករកត់បនថយេទស។

ករកត់បនថយេទស

គ ល់ករឃុំខួនេ
្ល

ករ្រពហមទណ្ឌកមពុជ និងអន្តរ

យខុសចបប់ និងបង់សងជមងឺចិត្ត

គឺបនឆ្លុះបញ
ច ំងពីករជំនុំជ្រមះេ

”ឌុច”

មសំេណើសុំឲយ

ជពិេសស កនុងករណីៃនករឃុំខួនពក់
្ល
ព័នន
ធ ឹងករបេណ្តញេចញពីដីធី។
្ល

យយុតិធ
្ត ម៌េនកមពុជ

េដើមបីឲយករកត់េទស “ឌុច” មន្របសិទិភ
ធ ពជវ ិជជមនដល់នីតិរដ្ឋេនកមពុជ ជសំខន់ ្រតូវមនករគំ្រទពី

្របជជនកមពុជ។ ករណីេនះ

ចេធ្វើ

ល្រកម និងករផ្តនទេទស ែដល

មរយៈករផ ព្វផ យ និងករពនយល់ដល់ជនរងេ្រគះឲយយល់កន់ែតចបស់ អំពី

ល្រកម និងជវ ិភគមួយដល់ករ

ចជួយឲយពួកេគសងប់ចិត្ត និងផ្តល់តៃម្លដល់

ផ ះផ ជតិ។
ល្រកមេនះ ក៏

ចជួយបេងកើននូវករគំ្រទ និងចំ

នំជន់ខពស់ ៤រូបេទៀត ែដលេ្រគងនឹងចប់េផ្តើមនពក់ក
សំខន់មួយទំងក្រមិតជតិ

និងអន្តរជតិ

ប់

រមមណ៍េលើ អ.វ.ត.ក េនកនុងករកត់េទសេមដឹក

្ត ល ឆនំ២០១១។

ល្រកមផ្តនទេទសេនះ គឺជជំ

ែដលជនេលមើសមនក់ៃនរបបែខមរ្រកហមបនទទួលខុស្រតូវចំេពះឧ្រកិដ្ឋកមម

យេនះ និងផ្តល់ជគំរម
ូ ួយៃនករជំនុំជ្រមះក្តី្របកបេ
្រប្រពឹត្តកុងសម័
ន

យយុតិធ
្ត ម៌េនកមពុជ។

ល្រកម “ឌុច” មិន្រតឹមែតចូលរួមវ ិភគទនដល់ករកត់េទសេន អ.វ.ត.ក នេពលអនគតប៉ុេ
ក៏ប៉ុែន្តេសចក្តីសេ្រមចេលើបបញញ តិច
្ត បប់ជក់

នដ៏

ក់មួយចំនួន ដូចជ ករកំណត់

ចឲយេច្រកមជតិ និងេមធវ ីជតិយកេទេ្របើ្របស់េនតុ

្ណ ះេទ

ជញយុកល និងបទបបញញ តិផ
្ត ្តនទេទស

ករកនុង្រសុកនេពលខងមុខ។

េសចក្តស
័ ន
ធ ង
ី េ្រមចពក់ពន
ឹ ករេចទ្របកន់ពអ
ី េំ ពព
ើ ុករលួយ
េនអងគជំនុំជ្រមះវ ិ

មញញ កុងតុ
ន

ករកមពុជ ករេចទ្របកន់ពីអំេពើពុករលួយ គឺសំេ

េលើេច្រកមជតិ ជេហតុ

នំឲយមនមនទិលសង ័យពីភព្រសបចបប់ៃនដំេណើរករនីតិវ ិធី។ ករណីេនះ ឆ្លុះបញ
ច ំងពីករអនុវត្តន៍ចបប់មិន្រតឹម្រតូវ
េនកនុង្រសុក េ
យុតិធ
្ត ម៌។

យេហតុថ អំេពើសូកប៉ ន់ និងឥទធិពលែផនកនេយបយ បនេ្រជ កែ្រជកយ៉ ងខ្លំងកនុងដំេណើរករ

ចំណុចជវ ិជជមនេន អ.វ.ត.ក រួមមន ដំេណើរករៃនករេសុើបអេងកត បណឹ្ត ងពក់ព័នធនឹងអំេពើពុករលួយ និង
បណឹ្ត ងសុំដិតចិត្តេច្រកម។ ករ្រចនេចលបណឹ្ត ងសុំដិតចិត្តេច្រកម ន័យ ថុល េ
ពុករលួយ អងគបុេរជំនុំជ្រមះបនេលើកេឡើងថ អ.វ.ត.ក គឺជតុ

យេចទ្របកន់ពក់ព័នធនឹងអំេពើ

ករឯក ជយ និងមិនជប់ពក់ព័នេធ ទនឹងតុ

្រសុក។
េសចក្តីែថ្លងករណ៍េនះ បនបញ
ជ ក់ពីអពយ្រកឹតភពៃនតុ

ករ

និងករេបះជំ

ករកនុង

នេឆពះេទរកករបញចប់

និទណ្ឌភព និងករព្រងឹងនីតិរដ្ឋេនកមពុជ។ េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងករេចទ្របកន់ពីអំេពើពុករលួយ អ.វ.ត.ក បនផ្តល់
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ព័ត៌មនជូនឧត្តម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម េ

យសងកត់ធងន់េលើសមតថកិចច និងអពយ្រកឹតភពរបស់េច្រកម។ ចំែណកឯ

ករ្រចនេចលបណឹ្ត ងសុំដិតចិត្តេច្រកម និល ណុន អងគជំនុំជ្រមះបនបញ
ជ ក់ថ ៖

“េនេពលមនករេចទ្របកន់ពីភព

កសមរបស់េច្រកម គឺត្រមូវឲយមនយន្តករេផ ង ជជង

ករងកេទរកយន្តករកនុង្រសុក ែដលេធ្វើេឡើង

មបទ ្ឋ នយុតិធ
្ត ម៌េនកមពុជ។ អងគជំនុំជ្រមះបន

យល់្រសបថ េទះបីជ ករេចទ្របកន់មនមូលេហតុ្រតឹម្រតូវ និងបនគូសបញ
ជ ក់ពី

ៃនករេប្តជញចិត្តបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកនុងករអភិវឌ ន៍សមតថភពអនកចបប់
ទំនុកចិត្ត

ធរណជនចំេពះ្របព័នយ
ធ ុតិធ
្ត ម៌។”ccxxxviii

អងគជំនុំជ្រមះបនកត់សមគល់ពីតួនទីរបស់អងគជំនុំជ្រមះវ ិ

មញញ កុងតុ
ន

រៈសំខន់

ដូេចនះ

េនែតរក

ករកមពុជ កនុងករជួយព្រងឹងនីតិរដ្ឋ

គឺថ “អ.វ.ត.ក បេងកើតេឡើងកនុងេគលបំណងព្រងឹងសមតថភពអនកចបប់កមពុជ”។

̉. ÐЮŪŌ₣Ю˝ũřеЯ‗Ų⅜ŵ˝ŉБ
ករងររបស់ អ.វ.ត.ក
គឺឆុះបញ
្ល
ច ំង

ចផ ភជប់ពី្របសិទធភព និងសចចភពនេពលអនគតេនកនុង្របព័នធចបប់កុង្រសុ
ន
ក

មរយៈគេ្រមង “េករដំែណល”។ តុ

ករបននឹងកំពុងែតពិចរ

ជមួយអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមួយ

ចំនួន កនុងករបេងកើតឲយមនជរូប ង។ ជទូេទ ពកយថ “ករេករដំែណល” សំេ

របស់តុ

ករកូនកត់មួយេនះេទេលើករព្រងឹងនីតិរដ្ឋេនកនុងសងគមមួយ...។ េគលបំណងៃនគេ្រមងេនះ គឺេធ្វើករបន្ត
ក្តី”។ccxxxix

េ្រកយករបញចប់អណត្តិរបស់

គេ្រមងេករដំែណលរបស់
េធ្វើករេនតុ

ករកនុង្រសុក

ក្តី រួមមន ករផ ព្វផ យេសចក្តីសេ្រមចរបស់

ករផ្តល់នូវវគគបណុ្ត ះប

ផ យពីគុណតៃម្លសិទិម
ធ នុស ែដលតុ
អន្តរជតិ
ប

េទរក “ករជះឥទធិពលជនិរន្តរន៍

ក៏ជួយក

្ត លដល់និស ិតចបប់

ក្តីេទម្រន្តីពក់ព័នធែដល

និងអនកមនវ ិជជជីវៈចបប់

ករជួប្របទះ។ ចំេពះេសចក្តីសេ្រមច និងករបក្រ

ងសមតថភពរបស់

ថ ប័នជតិ

ែដលអងគករជេ្រចើនបនបេងកើតវ ិធី

និងករផ ព្វ

យចបប់ជតិ និងចបប់
្រស្ត

និងកមមវ ិធីបណុ្ត ះ

្ត លនន េដើមបីធនថ អ.វ.ត.ក បនបន ល់េករដំែណលេនកមពុជ។ ករពិភក ខងេ្រកម គឺបង្ហញពីករ

បេងកើតវ ិធី

្រស្តអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង

កនុងេគលបំណងែចកចយនូវេករដំែណលរបស់

អ.វ.ត.ក

េទកនុង

ថ ប័នជតិ

(ឧទហរណ៍ េសៀវេភបេ្រង ន និងេសៀវេភពនយល់នន)។ េដើមបីយល់ដឹងពីករជះឥទធិពលរបស់ អ.វ.ត.ក េទេលើនីតិរដ្ឋ
េនកមពុជ េយើង្រតូវសិក ពីគេ្រមងេករដំែណល ែដលនឹងេរៀបចំបេងកើត ឬកំពុងដំេណើរករ។
ក. បណ្ណ

ររបស់ អ.វ.ត.ក កនុងកររក ទុកឯក

អ.វ.ត.ក

ចនឹងក្លយជតុ

្រតូវបនផ ព្វផ យេទដល់តុ

រ និងេសចក្តីសេ្រមចនន

ករគំរូ ្របសិនេបើមនយន្តករផទុកឯក

រ និងេសចក្តីសេ្រមចរបស់ អ.វ.ត.ក

ករកមពុជ អនកមនជំនញវ ិជជជីវៈចបប់ និង្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ ដូចែដលបនេលើក

េឡើងខងេលើ នេពលបចចុបបនន ករទទួលបនព័ត៌មនែបបេនះ គឺមិនទន់មនេនកមពុជេទ។ccxl អ.វ.ត.ក មនមុខងរជ
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មូល ្ឋ នមួយកនុងករបេងកើតចង្រកងឯក
ទូទំងពិភពេ

ក។

្រស្តរបស់ អ.វ.ត.ក។

រចបប់ពក់ព័នធនឹងឧ្រកិដ្ឋកមមស្រមប់យុវជនែខមរជំនន់េ្រកយ

ថ ប័នមួយចំនួនបនផ្លស់បូរបចច
្ត
្ល េ
ុបបននភពរបស់ខួន

ក្តីទូរនិមិត
ម (The Virtual Tribunal “VT”) គឺជបណ្ណ
ជេគហទំព័រអប់រ ំ និងជឧបករណ៍ផ ព្វផ យជ
ក្លយឯក

រចបប់នន

យផ្តល់ឲយ

សំខន់ៗ ែដលមនតៃម្លកុងដំ
ន េណើរករកត់កី។
្ត
្រតូនិច ែដល

ករ្រពហមទណ្ឌកមមអន្តរជតិ និងតុ

ចែស្វងរកឯក

ធរណជន

ក្តីទូរមមិត

វ្រជវ

ករ។

ប

េលើឯក
េនះ។

កររចនេផ ងៗេទៀត

រកមពុជ (DC-Cam) ក៏មនេគលបំណងរក ទុកឯក

រ និងរូបភព។ នេពលបចចុបបនន មជឈមណ្ឌលឯក
្ត ល

រមនទីរ និងបណ្ណ

រ

ចេធ្វើឲយអនកេ្របើ

យងយ្រសួល។

រ ែដលជសមិទធផលរបស់ អ.វ.ត.ក។

រសំខន់ៗទក់ទងនឹងរបបែខមរ្រកហម រួម

រកមពុជ បនបេងកើតជមជឈមណ្ឌលអចិៃ្រន្តយ៍មួយ
រអចិៃ្រន្តយ៍ រួមបញូច ល វ ិទយ

ថ នស្លឹករ ឹត” ែដលមនមុខងរជមជឈមណ្ឌលឯក

្ណ ល័យបណុ្ត ះប

និងអន្តរជតិ។

ចទទួលបនព័ត៌មន អំពីេសចក្តីសេ្រមច

ចែស្វងរកព័ត៌មន និង្របភពៃនព័ត៌មនេ

មជឈមណ្ឌលេនះ មនេឈមះេបះសេម្លងជយូរេហើយកនុងកររក ទុកឯក
េឈមះថ “វ ិទយ

វ្រជវជតិ

យែ្រប

រតស៊ូមតិរបស់សងគមសុីវ ិល និងកិចចសមភសជែខ វ ិេដអូរជមួយអនកចូលរួមសវនករ

្របស់ រួមមន ជនរងេ្រគះ និងអនកសិក ្រ

មន ទំងឯក

ករសិទិធ

មនេគលបំណងបេងកើតនូវេវទិកសវនករេអឡិច

ែដលផ្តល់េយបល់ផទល់ខួនពក់
្ល
ព័នធនឹងដំេណើរករនីតិវ ិធីរបស់តុ

មជឈមណ្ឌលឯក

វ្រជវ

ជួយអភិរក េករដំែណលរបស់ អ.វ.ត.ក េ

េទជឧបករណ៍អប់រ ំដ៏មន្របសិទភ
ធ ពស្រមប់អនកសិក ្រ

ក្តីទូរនិមិត
ម ក៏ជួយព្រងឹងនីតិរដ្ឋេនកមពុជ េ

រ កនុងករផទុកនូវយុតិ្ត

រេអឡិច្រតូនិចមួយ ែដលជកែន្លង្រ

ធរណៈស្រមប់តុ
ក្តីទូរនិមិត
ម គឺសំេ

មនុស នន។ េគលបំណងចមបងរបស់

យបេងកើតនូវបណ្ណ

និង្របជជន

ថ ន្រ

វ្រជវ និង

រព័ត៌មន។ccxli េទះបីជ មជឈមណ្ឌលេនះ មិនេផ្តតសំខន់ែត

រចបប់របស់ អ.វ.ត.ក ក៏ដំេណើរករនីតិវ ិធី និងសមធិផលៃនសវនករនឹងក្លយជែផនកមួយេនកនុងវ ិទយ

ថ ប័នទំងពីរ ទំង

ក្តីទូរនិមិត
ម
និងវ ិទយ

្រសួលដល់អនកេ្របើ្របស់កុងករែស្វ
ន
ងរកឯក
ដ៏មន្របសិទភ
ធ ព េដើមបីធនថ ឯក

ថ នស្លឹករ ឹត មិន្រតឹមែតជបណ្ណ

រមនតៃម្លប៉ុេ

ថន

រ ្ឋ ន ែដលផ្តល់ភពងយ

្ណ ះេទ ក៏ប៉ុែន្តេបសកកមមៃនគេ្រមងនិមួយៗមនកមមវ ិធីអប់រ ំ

ររបស់ អ.វ.ត.ក និងេសចក្តីសេ្រមចនន

ចឲយអនកេ្របើ្របស់យល់ដឹង និងេ្របើ

្របស់បន។
ខ. ករបណុ ្ត ះប

្ត ល នង
ិ ករក

ងសមតថភព

មេធយបយេផ ងេទៀត ែដលេសចក្តីសេ្រមច និងករអនុវត្តន៍លៗ
្អ េន អ.វ.ត.ក ្រតូវបនរក ទុក និងផ ព្វផ យ

ដល់អនកជំនញវ ិជជជីវៈចបប់ គឺ
សិកខ

មរយៈករអប់រ ំ។ នេពលបចចុបបនន អងគករមួយចំនួនបនផ្តល់ជវគគបណុ្ត ះប

និងវគគសិក នន េដើមបីធនថ គុណតៃម្លៃនតុ

្ត ល

ករមិន្រតូវបនបត់បង់។

ករផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំកមមវ ិធីអប់រ ំចបប់ពក់ព័នធនឹង អ.វ.ត.ក ែដលល្អ្របេសើរជងេគ គឺករ ិយល័យឧត្តមសនងករ

ធ នុស ្របចំេនកមពុជ េ
អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទិម
មនករចូលរួមពីេមធវ ីមកពី
អ.វ.ត.ក

អ.វ.ត.ក

និងេមធវ ីជតិនន

យេរៀបចំជកិចចពិភក តុមូល ស្តីពីបញ
្ហ ចបប់ ែដល

េរៀបចំជករទស នកិចចសិក របស់េច្រកមជតិេន

េរៀបចំស្រមបស្រមួលជកិចចពិភក រ ងអនកអនុវត្តន៍ចបប់
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និងនិស ិតចបប់។

ករ ិយល័យឧត្តមសនងករ

អងគករសហ្របជជតិ្របចំេនកមពុជ ក៏មនបំណងគំ្រទ និងជួយស្រមបស្រមួលនូវករផ្លស់បូរចំ
្ត េណះដឹង និងបទ
ពិេ

ធន៍របស់េច្រកម និងអនកអនុវត្តន៍ចបប់េន អ.វ.ត.ក ។
អងគភពមួយចំនួនៃន

ប

អ.វ.ត.ក

ក៏បនចូលរួមបន ល់នូវេករដំែណលអប់រ ំ

មរយៈករផ្តល់ជវគគបណុ្ត ះ

្ត លនន។
ករទទួល

គ ល់ថ ករវ ិវត្តន៍ៃន្របព័នធចបប់កុង្រសុ
ន
កនឹងមិន្រតឹមែតជួយព្រងឹងសមតថភពេមធវ ី ែតែថមទំង

បេងកើតនូវឱកសអប់រ ំស្រមប់និសិ តចបប់ និងសិស វ ិទយល័យផងែដរ។ ឧទហរណ៍ មជឈមណ្ឌលឯក
េរៀបចំវគគបណុ្ត ះប

“ឌុច” េ

រកមពុជបន

្ត លដល់និសិ តចបប់ ែដលមនរយៈេពលមួយសប្តហ៍ បនទប់ពី ករផ ព្វផ យ

ល្រកមរបស់

យពិភក ពីបញ
្ហ ចបប់ជតិ និងអន្តរជតិ។ មជឈមណ្ឌលេនះ ក៏មនែផនករ េរៀបចំវគគបណុ្ត ះប

េទៀត េនេពលចប់េផ្តើមជំនុំជ្រមះក្តីកុងសំ
ន
ណុំេរឿង០០២។ កមមវ ិធីបរ ិញញប្រតចបប់ជភ

ភូមិនទនីតិ

្រស្ត និងវ ិទយ

និសិ តឲយេធ្វើកមមសិក

អង់េគ្លសេន

្រស្តេសដ្ឋកិចច បនក្លយជៃដគូសហករណ៍ជមួយ អ.វ.ត.ក

និងេរៀបចំជបទឧេទទសនមេន

្ត លមួយ

កលវ ិទយល័យ

មរយៈករផ្តល់ឱកសដល់

កលវ ិទយល័យេ យេមធវ ីៃន អ.វ.ត.ក ្រពមទំងេរៀបចំឲយមន

ជសវនករគំរខ
ូ ន តអន្តរជតិ។
គ. ករបេងកត
ើ នូវសមភរៈអប់រ ំ
កនុងវ ិស័យអប់រ ំ ករ ិយល័យឧត្តមសនងករអងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកសិទិម
ធ នុស ្របចំេនកមពុជ បន

ចូលរួមវ ិភគទនដល់នីតិរដ្ឋ េ
េសៀវេភេនះ

យបេងកើតជេសៀវេភែណនំ អំពី្រកម្រពហមទណ្ឌកមពុជ។ នេពលបចចុបបនន ករបេងកើត

បនពនយល់យ៉ងចបស់នូវបបញញ តិទ
្ត ំង

េសចក្តីកំណត់ពនយល់ ករបក្រ
កមពុជឲយយល់ដឹងចបប់

យ

ែដលមនេនកនុង្រកមនីតិវ ិធី្រពហមទណ្ឌកមពុជ

េ

យមន

យបទបញ
ជ និងករអនុវត្តន៍របស់ អ.វ.ត.ក ។ េសៀវេភេនះ ក៏មនបំណងចង់ជួយសហគមន៍

ចអនុវត្តន៍ និង

ចអភិវឌ ន៍ខួន
្ល េដើមបីជួយព្រងឹងនីតិរដ្ឋេនកមពុជ។ccxlii

̣. Ю₤ş˝ŉ₤
Б ĕĖŢ
Њ ťĕ
ករបេងកើតនូវបទ ្ឋ នយុតិធ
្ត ម៌ េដើមបី យតៃម្ល និងករក
មនសក្តនុភពបន ល់ទុកេករដំែណលជែផ្លផក

ងសមតថភពកនុងចំេ

និងជវ ិជជមនកនុង្របព័នធចបប់កមពុជ។

អ.វ.ត.ក បនបេងកើតនូវវ ិធនអន្តវត្តជក់ែស្តង េដើមបីធនថ ករងររបស់ខួន្របកបេ
្ល

ដល់សងគមកមពុជទំងមូល។ វ ិធនករទំងេនះរួមមនករែកែ្រប្រកម្រពហមទណ្ឌជតិ
អ.វ.ត.ក ករបណុ្ត ះប

មអនកចបប់េនកមពុជ អ.វ.ត.ក
អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល

និង

យអតថន័យ និង្របសិទធភពខពស់
មរយៈករបក្រ

យចបប់េន

្ត លសមតថភពចបប់ និងកមមសិក របស់និស ិតចបប់េន អ.វ.ត.ក និងគេ្រមងបណ្ណ

រ។

ករផ្តួចេផ្តើមបេងកើត និងករេលចេចញជរូប ងៃន អ.វ.ត.ក គឺេដើមបីធននូវេករតំែណលកនុងករេលើកកមពស់យុតិ្តធម៌ និង
្របព័នធចបប់ែដលមន្របសិទិភ
ធ ពេនកមពុជ។

i

PHUN Vidjia, Director of PUC Legal Clinic and Law Lecturer, Paññāsāstra University of Cambodia (PUC). Jennifer Holligan
from Royal University of Law & Economics Cambodia and Singapore Management University.
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